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Unde sunt librăriile de altădată ?

În opinia mea, librăriile unui oraş vorbesc
foarte bine despre nivelul cultural al acestuia, dar şi
despre starea naţiei, ca să parafrazez o emisiune cu

rating din zilele noastre. Librăriile sunt transparente prin concept, sunt sincere când vorbesc
despre oameni, când (le) arată preocupările, preferinţele şi stilul, librăriile ştiu multe şi pot
spune adevărul. Se poate observa cu uşurinţă, dacă nu cumva trăiţi deja această nostalgie, că
multe oraşe din ţară, îndeosebi cele medii şi mici, au rămas fără librării sau, cel mult,  le-au
înghesuit pe undeva prin malluri şi supermarketuri, văduvindu-le de autonomie şi
personalitate, dar şi de farmecul lor de odinioară. Toate oraşele ţării au trecut şi trec prin
transformări, dar sunt puţine comunităţi care s-au hotărât să păstreze şi/sau să recupereze
aristocraţia librăriilor de altădată.
În multe locuri librăriile au dispărut pe rând, s-au închis cedând spaţiile altor interese,
capitaliste, chiar dacă unele dintre acestea au asimilat şi comerţul cu carte. Cartea nu aduce
însă cine ştie ce câştig, mai concret nu aduce bani, în esenţă ea nu slujeşte banul – acest fetiş
al lumii în care trăim, venerat tot mai mult şi de tot mai mulţi oameni astăzi, ca atare. Cartea
are ea însăşi o poveste în continuă dezvrăjire (ca şi lectura), fiind tot mai neglijată social şi
chiar umilită de economia de piaţă.

Două lucruri ar trebui totuşi să ne pună pe gânduri. Primul se referă, fără „nostalgie”,
la regimul trecut. Atunci librăriile erau şi vindeau, aveau o anume prestanţă şi o anume
autoritate în toate oraşele. Exista şi o specie a căutătorilor/ a vânătorilor de carte, librăresele
aveau chiar o clientelă a lor, spaţiile aveau o nobleţe specială, respirau cultural. Al doilea
lucru se referă la societăţile evoluate, la lumea de afară spre care ne uităm şi noi, tentaţi, şi
pe modelul căreia contemporaneitatea mizează (teoretic) în evoluţia sa ulterioară. O lume
globalistă (unii îi spun deja post-capitalistă), lumea consumismului şi a hedonismului care, în
mod paradoxal, nu a renunţat şi nu renunţă nici în prezent la librării. Unele ţări au transformat
spaţii generoase în favoarea librăriilor, au creat librării noi, unele amenajate în monumente
istorice reabilitate, altele în gări dezafectate, în clădiri de patrimoniu cărora le lipsea pulsul,
chiar şi în biserici vechi. Totul pentru inedit şi atracţie. Au apărut librării plutitoare pe apă, în
vaporaşe special amenajate, în grădini suspendate, pe etaje uriaşe concepute în aer liber, în

Magda GRIGORE
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care pluteşte aroma unor cafele de calitate, unele au inserată inclusiv natură vie sau
deţin/întreţin animale de companie, spre bucuria vizitatorilor. Sunt librării deschise, ca pub-
urile, amenajate cu mese îmbietoare, cu scaune şi umbrele sub care te poţi adăposti confortabil
la citit... Spaţii darnice, nonconformiste, noi arhitecturi ale ideii. Librării moderne,
plurivalente, cu design interior, unele sobre, altele cu un farmec excentric, decorate cu tablouri
în stil clasic sau cu obiecte de artă avangardistă, cu lampioane colorate, care reţin cititorii în
fotolii comode sau în faţa şemineurilor pe timp de iarnă, care îţi oferă brioşe aromate în timpul
lecturii, care au în incintă bufete cu dulciuri atractive, limonade îmbietoare şi chiar locuri de
joacă pentru cei mici,  în favoarea părinţilor care pot uita măcar pentru câteva clipe de  travaliul
zilnic, în favoarea spiritului. Librării organizate pe secţiuni, în care poţi intra în contact cu
cartea de diferite tipuri: literatură, medicină, filozofie, psihologie etc. – pentru citit şi/sau
pentru cumpărat. Important este timpul pe care îl ai  sau eşti dispus să-l oferi librăriei şi relaţia
pe care vrei o creezi cu aceasta şi, implicit, cu cartea.

De ce în oraşele noastre nu se întâmplă aşa ceva?... De ce nu s-ar putea întâmpla
lucruri frumoase în acest sens –  autorităţi, oameni de afaceri, intelectuali, unii cu adevărat
valoroşi, mulţi (doar) cu pretenţii, câţi dintre ei însă visează la o librărie modernă,
conştientizând valoarea şi potenţialul acesteia ?

,,Avem timp pentru toate”... spune un inspirat vers al lui Octavian Paler, anticipând
de fapt tristeţea ,,unui lucru” care lipseşte şi învelind în limbaj eufemistic o tristeţe crudă,
lucidă şi întemeiată, săgetată de un reproş pe măsură!

Unde sunt librăriile de altădată? Avem timp pentru idei şi proiecte de tot felul, auzim
atât de des că se vrea educaţie şi cultură în ţară, dar apar cu predilecţie, în toate oraşele,
localuri/baruri, farmacii şi cabinete medicale – de parcă preocupările noastre ar fi doar să
mâncăm şi să ne tratăm! Ce spun librăriile despre oraşele în care trăim? Spaţii austere,
impersonale, mixte, eteroclite şi incomode, în care cărţile îşi arată suferinţa de cum te văd,
spaţii care îmbină cărţile cu afaceri modeste,  raioane fără personalitate, standuri improvizate
stradal – nimic din librăria îmbietoare care să te absoarbă înăuntrul ei!

Librăria este de fapt o patrie, e locul unor întâlniri ideale, privilegiate, autentice –
posibilitatea relaţionării, surpriză şi mirare, respect pentru creativitate şi pentru toată munca,
imensă, din spatele cărţii (timp/ efort/ sacrificii), este orientare şi întoarcere spre sine! Librăria
este, trebuie să fie, atmosferă! O librărie nu este numai un loc în care se vând cărţi. E o lume,
ea deschide o uşă spre o altă realitate, un culoar care te îmbie spre o viaţă interioară, spre
devenire şi/sau (re)găsire. E un spaţiu de odihnă, o tihnă, o emoţie necesară. Fac parte dintre
cei care cumpără cărţi din librăriile şi anticariatele online, dar niciodată n-am avut sentimentul
pe care îl trăieşti într-o librărie atunci când descoperi o carte bună! 

Autorităţi, oameni de afaceri, intelectuali, unii cu adevărat valoroşi, mulţi doar cu
pretenţii, daţi oraşelor în care trăiţi librării moderne – ele ar putea fi în timp cartea de vizită a
oraşului vostru şi piatra de temelie pe care aţi aşezat-o personal la arhitectura barocă a culturii.



Inimă

Dacă Apusul romanic l-a preferat pe cord,
cordis, care însemna „inimă”, iar figurat „suflet,
curaj; simțire, minte”, latina populară orientală a
păstrat numai cuvântul anima, animae, care avea
sensuri apropiate: „suflet, viață, spirit”, suflu,
suflare, răsuflare” sau chiar „aer”. Inimă se
întâlnește în toate dialectele românești, ca element
de seamă al unității limbii noatre.

De la latină la română, sensurile lui anima au suferit modificări însemnate, dar oricând
acestea își pot regăsi punctul de plecare. Sensul capital al cuvântului este cel de „organ central
al circulației sângelui”, de unde și cel de „principiu al vieții”. Se spune că inima bate, (tre)saltă,
sare, tresare, pâlpâie, palpită, ticăie, zvâcnește, în funcție de stările noastre de bucurie, de durere,
de fericire, de plăcere, de grijă, de frică, de spaimă etc.

Se numește inimă și „partea corpului unde este așezată inima; piept”. Prin extensiune,
sensul „inimă” l-au primit și alte organe, îndeosebi stomacul. Astfel se spune: pe inima goală,
adică pe nemâncate; a i se pune cuiva soarele drept inimă înseamnă „a i se face foame”; a
tăia la inimă are înțelesul „a simți crampe”; a simți greu la inimă înseamnă „a-i veni greață”.
Sunt boli ale stomacului sau ale intestinelor care au numele mâncătură de inimă sau inimă
rea.

Tot inimă se numește „partea centrală a unui lucru”: inima pământului, inima lemnului,
inima drumului, apoi inima unui fruct, inima țării, inima iernii, chiar și inima vinului sau
inima vântului.

Lemnul care unește cele două osii ale căruței sau carului poartă numele de inima căruței,
respectiv inima carului.

În opoziție cu capul, sediul rațiunii, inima este considerată drept sediu al sentimentelor.
Se spune om cu cap, dar fără inimă desprecineva capabil, dar lipsit de sensibilitate; sau
dimpotrivă, om cu inimă, dar fără cap despre cel ușuratic, despre cel lipsit de judecată. Sunt
nenumărate expresii li locuțiuni care ne vorbesc despre inimă ca sediu al sentimentelor: a vorbi
sau a spune de la inimă sau din inimă înseamnă „a spune cu sinceritate, fără ascunzoșuri”; a-
ți merge la inimă înseamnă „a-ți plăcea mult”; a-ți răcori inima are, mai ales, sensul „a te
răzbuna pe cineva”, „a-i spune verde în ochi”; a coace pe cineva la inimă înseamnă „a dori
răul cuiva, a aștepta prilej de răzbunare”; a avea inimă tare sau de piatră sau împietrită se
întrebuințează cu înțelesul „a nu avea milă, a fi nepăsător la suferințele cuiva”; a pune la inimă
are sensul „a păstra mult timp o supărare”; prin a-ți călca pe inimă înțelegem „a trece cu
vederea, a ceda, a face ceva împotriva dreptei judecăți ori a convingerii”, iar prin a avea ceva
pe inimă „a ascunde ceva, a tăinui ceva, a avea conștiința încărcată cu fapte nedemne”.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Inima este considerată și sediu al bucuriei, al plăcerilor, al durerii, al amărăciunii, al
revoltei, al dragostei, al iubirii de patrie, al bunătății ori al răutății. Și în legătură cu aceste
întrebuințări ale termenului sunt numeroase expresii și locuțiuni de largă circulație în toate
provinciile românești. Astfel a-ți crește inima = a te bucura; a-ți râde inima = a fi fericit; a
unge pe cineva la inimă = a-i face plăcere; a avea inimă rea = a fi mâhnit; a-și face inimă
amară = a se mâhni, a se întrista; a frânge cuiva inima = a provoca o  mare supărare; a fi cu
inima friptă = a avea o mâhnire mer; a avea sau a nu avea tragere de inimă înseamnă „a
avea sau a nu avea atracție spre ceva”, dar prin inimă fierbinte înțelegem „dor mare”; prin a-
i cădea la inimă înțelegem „a-i plăcea, a-i deveni dragă o persoană, a-i deveni drag un lucru”,
ca și a-ți rămâne inima la ceva sau la cineva, care mai înseamnă și „a te gândi mereu la acel
lucru ori la acea persoană”. În această sferă semantică se încadrează și: inimă bună = cu
bunătate; cu inimă bună = bucuros; bun la inimă = milos, blând, om cu suflet ales; inimă
deschisă = sinceritate; inimă largă = mărinimie, generozitate, dărnicie; mai amintesc inimă
curată, inimă de aur, inimă dreaptă, a fi om de inimă, a i se muia cuiva inima toate având
sensuri bine cunoscute.

Uneori inimă înseamnă și „pasiune„, „fire, caracter”, „instinct, presimțire”. Cu acest din
urmă sens îl folosește Creangă: Pesemne inima le spunea că stăpânul nu le este văr. Alteori
inimă este întrebuințat cu sensul „cuget, minte, conștiință”. Cuetați în inimile voastre, se
spune într-o carte tipărită de Coresi. Ion Neculce consemnează: Nu mi-au trebuit istoric străin
să cetesc și să scriu, că au fost scrise în inima mea. A nu ști inima cuiva înseamnă „a nu-i
ști intenția, părerea neexprimată”; prin a fi cu inima împăcată se înțelege „a fi cu conștiința
liniștită”.

Inima are și sensul „curaj, îndrăzneală”; a-și lua inima în dinți înseamnă „a-și învinge
sfiala, teama, frica”, „a se hotărî”, ca și a prinde inimă, față de a prinde la inimă prin care se
înțelege „a prinde putere după o boală sau după o foame îndelungată”; a-i veni inima la loc
înseamnă „ a se liniști” sau „a prinde iar curaj”; a ținea cuiva inima are sensul „a-l încuraja,
a-l consola”. Expresiile a i se face inima cât un purice; a-i cădea inima în călcâi; a i se tăia
inima sunt întrebuințate pentru a arăta frica, descurajarea, ca și a-i zbura inima.

Altă semnificație a termenului inimă este „voioșie, energie, putere”, cu care îl aflăm în
expresii ca: din adâncul inimii; din toată inima; cu dragă inimă. Nerăbdarea se exprimă
prin a face râie pe inimă, zgârcenia prin a fi cu inima încoclețată, iar tăinuirea prin a avea
cocleți la inimă.

Este necesar să arătăm că și la românii din sudul Dunării, în special la aromâni, inimă
este  folosit cu mai multe sensuri, între care cel propriu, „organ central al circulației sângelui”,
și altele, precum „mijloc, miez”, „curaj”, „dragoste”, „milă”, „stomac”,  - toate întâlnite și la
dacoromâni. Aromânii spun: inima di iarnă; inima a fagului; lă deadi inimă; inimă de
lépure, adică „inima iernii”, „inima fagului”, „le dădu inimă”, „inimă de iepure” (aici cu
înțelesul de „frică”).

În graiul copiilor se spune de multe ori imină, cu schimbarea ordinei unor sunete. Foarte
interesant este că la aromânii din Albania, adică la fărșeroți, imină (cu varianta imână) este
singura formă care circulă. Aceasta este o nouă cale, probabil cea adevărată, de a explica numele
Iminovici din Banat și Ardeal, de unde au venit Iminovicii în Bucovina*.

Dacă toponimia nu cunoaște, după câte știm, cuvântul inimă ca nume de loc (cităm, totuși,
Inimoasa din Țiganiada de I. Budai-Deleanu; Inimáș, deal și pârâu în satul Checheș, jud.
Timiș, se explică prin imaș, vezi DTB, V, p. 45) și dacă antroponimia îl cunoaște cu puține
atestări (vezi Inimă-Rea și Inimăroaie în DOR, 302), el este folosit cu oarecare frecvență în
botanica populară. Astfel, inima Domnului, inima Maicii Domnului și inimi sunt nume
pentru „cerceii doamnei”,  adică Dicentra spectabilis, iar inima pământului, cu o mulțime de
sinonime, este Lysimachia nummularia (vezi Borza, 59, 103).

* Vezi și studiul nostru Numele lui Eminescu, în vol. Vechi nume românești, Iași, Ed. Vasiliana, 2003, p. 196-
202.
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Rubrica de faţă este consacrată unor
tineri filologi care au reuşit să se impună în
activitatea de cercetare, în mediul social-
economic şi/sau în învăţământul universitar şi
preuniversitar din ţară şi de peste hotare, prin
lucrări de excepţie – în cele mai diferite ramuri
ale ştiinţelor cuvântului şi ale comunicării, în
general. Este vorba despre studii de gramatică
descriptivă, gramatică istorică şi comparată,
tipologia limbilor, limbaje de specialitate
(didactic, religios, ştiinţific, IT etc.),
etnolingvistică, mitologie lingvistică, retorică

clasică şi retorici moderne, analiza discursului ş.a.m.d. 
Cele mai multe dintre lucrările pe care le prezentăm aici sunt, la origine, teze de

doctorat, realizate sub îndrumarea unor autorităţi în materie, de la universităţile româneşti
sau străine. Toate poartă marca modernităţii, a spiritului tânăr al autorilor  – manifestat prin
maniera originală, personală, de concepere a subiectelor de studiu, prin îndrăzneala
abordărilor metodologice (interdisciplinare, în cele mai multe cazuri), prin uşurinţa cu care
aceşti cercetători din generaţia actuală se mişcă pe terenul vast al documentării, studiind
surse în diferite limbi, accesând biblioteci virtuale, conectându-se la bazele internaţionale
de date ştiinţifice, prin corectidudine şi frumuseţea exprimării.

Cel ce scrie aceste rânduri a parcurs „cu creionul în mână” respectivele lucrări,
prin forţa lucrurilor. Nu vrem să spunem că tot ce am citit în ultimii ani este acceptabil, dar
din tot ceea ce se scrie acum se poate selecta un consistent corpus de texte valoroase, care
ne îndrituiesc să formulăm o concluzie încurajatoare: cât timp mai există în ţară asemenea
tineri, nu este totul pierdut pentru generaţiile noi. 

Gabriela Aurelia CHIRAN 
Jules Verne în veșminte românești

Gabriela Chiran, n. Panait, este absolventă a Colegiului Universitar Pedagogic din
cadrul Universității „Valahia” Târgoviște, secția institutori-limba franceză, apoi a Facultății
de Litere din București, secția română-franceză și a Școlii Doctorale din cadrul Universității
„Ovidius” din Constanța, domeniul Filologie. Este cadru didactic în învățământul
preuniversitar, director-adjunct la Școala Dărmănești și desfășoară o susținută activitate de
cercetare științifică, prin participări la manifestările naționale și internaționale și prin
publicarea unor articole și studii de specialitate.

Petre Gheorghe BÂRLEA
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*
  Premisa de la care pornește lucrarea Gabrielei Aurelia Panait Chiran este aceea că
maturitatea unei limbi literare se poate aprecia și în raport de capacitatea de a reda scrieri
străine de largă circulație internațională. Le Château des Carpathes nu este, desigur, o
capodoperă a literaturii universale, nu este nici măcar cea mai izbutită scriere a lui Jules Verne,
dar este o carte care a marcat generații întregi de cititori de pe toate meridianele globului
pământesc. Ea reprezintă, alături de alte romane ale aceluiași autor, De la Pământ la Lună,
Ocolul pământului în 80 de zile etc., beletristica de popularizare a științei, cultivată în epoca
marilor descoperiri științifice, a postindustrializării europene, a călătoriilor de cercetare pe
spații largi ale Terrei. Atât prin perioada în care au fost scrise, cât și prin tematica lor, aceste
texte reprezintă o anumită etapă din evoluția limbii franceze, cât și un anumit stil, acela care
valorifică descripția literar-științifică și demonstrația logică în strânsă legătură cu fabulosul
exotic și cu misterul. Altfel spus, scientismul popularizator de tip iluminist se îmbină cu
fabulosul de tip romantic, într-o literatură realistă, totuși, care prefigurează epoca celor mai
îndrăznețe realizări ale cunoașterii și ale spiritului întreprinzător ale oamenilor. Asemenea
texte înseamnă nu numai o canava compozițională și o structură morfosintactică marcate de
spiritul vremii respective, ci și un vocabular foarte bogat, foarte eterogen, presărat cu exotisme
referitoare la toponime, antroponime, la apelative vizând obiecte stranii, fenomene, procese,
explicații științifice sau fantezist-superstițioase ș.a.m.d.
  Prin urmare, confruntarea limbii române cu un asemenea text poate da o imagine
interesantă asupra posibilităților denotative și expresive ale acesteia, în diferite etape ale
evoluției sale istorice. Aceasta este premisa subiacentă a cercetării întreprinse de Gabriela
Chiran, din care se desprinde principalul obiectiv al studiului. Toate scrierile lui Jules Verne
au fost traduse în română, destul de curând după apariția lor, dar niciuna nu s-a bucurat de
prestigiul câștigat în ochii editorilor și, ca urmare, ai traducătorilor români, ca Le Château
des Carpathes. Motivul este lesne de înțeles: acțiunea romanului se petrece în spațiul geografic
românesc. Chiar dacă Transilvania făcea parte, în epocă, din Imperiul Austro-Ungar, chiar
dacă unele nume de locuri și de personaje au rezonanțe germano-maghiare, autorul a intuit
destul de bine „duhul” locurilor, amprenta identitară românească, după cum ne-am exprima
astăzi. Hermeneutica ulterioară, critica genetică, editările științifice ale operei lui Jules Verne
au scos la iveală tratatele de geografie fizică și economică, albumele și hărțile, notele de
călătorie din care și-a extras acesta detaliile pentru crearea unei așa-zise „culori locale”. O
presupusă călătorie de documentare în Transilvania, punctată și de relație romantică cu o
frumoasă localnică nu au putut fi probate convingător. Dincolo de toate acestea, pentru români,
cartea despre care vorbim aici a fost și a rămas un prilej de mândrie națională. Nici nu-i trebuie
mult unui popor relativ mic, situat la margine de imperii, cu istorie zbuciumată și cu o cultură
scrisă edificată în condiții dificile, pentru a nutri asemenea sentimente!
  Cert este că prima versiune românească a văzut lumina tiparului la numai cinci ani
de la apariția originalului în ediția princeps: Le château des Carpathes, 1892, Paris: J. Hetzel
et Cie, versus Castelul din Carpați. Roman din vieața poporului român din Ardeal. Traducere
de Victor Onișor. Cu o prefață de Dr. E. Dăianu, Sibiu: „Tipografia” S.A., 1897.
  Au urmat alte șapte versiuni românești, la intervale destul de regulate, cel puțin în
prima parte a istoriei acestor traduceri, ritmicitatea încadrându-se în ceea ce tânăra cercetătoare
afirmă, citând studii anterioare, că ar însemna revizuiri necesare în istoria culturii oricărui
popor care ține să re-echivaleze cărțile de referință ale omenirii la un interval de circa trei
decenii, astfel încât să se mențină o legătură firească cu evoluția limbii literare a comunității
respective de cititori. În spațiul românesc, așadar, sunt consemnate traducerile succesive ale
lui Ion Pas (1929); Vladimir Colin (1980); din nou Vladimir Colin (1992), într-o ediție ușor
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revizuită; Traian Fințescu (2004); Dorina Oprea (2010); Gabriel Mălăescu (2017); Mariana
Riza  (sine anno). În total, așadar, opt versiuni românești în 120 de ani. 
  Obiectivul central al studiului Gabrielei Chiran constă în stabilirea mărcilor
diacronice ale limbii române literare în acest interval de timp. Problema se pune în termenii
finalizării unui amplu proces de normare a limbii române în perioada numită „de tranziție”
(1880-1920), prin eforturile Academiei Române, ale școlii românești de toate gradele, ale
marilor publicații, ale scriitorilor români din epocă. Apoi, discuția poate fi lărgită la diversele
tipuri de condiționări interne și externe ale procesului de conturare și rafinare a stilurilor
funcționale, începând cu cel beletristic. Este vorba despre raportul dintre elementele arhaice
și regionale, pe de o parte, și cele din limba literară standardizată, oarecum, în etapele
ulterioare „epocii de tranziție”: perioada interbelică, marcată de o dezvoltare impresionantă a
literaturii române; perioada postbelică, divizată între evoluția obiectivă a cunoașterii și
comunicării umane și limitările de expresie impuse de un regim politic opresiv; apoi, în sfârșit,
de epoca actuală, de deschidere liberă la orice tip de manifestare spirituală și de receptare
nestingherită decât de eventualele piedici materiale, a oricărui tip de creativitate, pe plan extern
și intern. Pe de altă parte, pe acest fond, al materialului lingvistic general pe care îl oferă limba
română într-o etapă sau alta, problemele care se pun sunt acelea ale tehnicilor traductologice
abordate de fiecare traducător (și se dovedește că se folosesc mai multe tipuri de tehnici și de
soluții în fiecare grup relativ restrâns de secvențe lingvistice, cu o dominantă, evident) și,
deloc în ultimul rând, calitățile personale ale fiecărui traducător: a) gradul de cunoaștere
(aprofundare) a celor două limbi puse în contact, la toate nivelurile sistemului (efecte fonetice,
structuri morfosintactice, particularități semantice, disponibilități pragmatico-stilistice,
determinări istorico-geografice, culturale, mentalitare; b) talentul de traducător și chiar de
creator în limba proprie, condițiile de lucru, posibilitățile de documentare ș.a.m.d.
  Acest obiect a impus, ca în orice demers științific de acest fel, și structura lucrării
despre care vorbim aici. După necesara introduce teoretică, autoarea consacră un capitol
prezentării generale a vieții și operei lui Jules Verne, apoi un altul teoriei generale a
traductologiei. Acestea constituie infrastructura cercetării propriu-zise, asigurând înțelegerea
metalimbajului și a judecăților de valoare pe care Gabriela Chiran le formulează de-a lungul
paginilor de analiză propriu-zisă. 
  Demersul analitic în sine, care reprezintă, firesc, capitolul cel mai întins în economia
lucrării, se derulează din perspectivă contrastiv-tipologică, impusă în mod obiectiv de
abordarea traductologică a unui text. După o scurtă introducere în mecanismele gramaticii
contrastiv-tipologice, analiza se axează pe trei direcții de deconstrucție traductologică a
textului, după un criteriu care ține de teoria clasică a literaturii și, în egală măsură, de teoriile
textualiste și pragmatico-cognitive. Mai precis, se pornește de la ideea că modurile de
expunere dintr-un roman, cum este cazul de față, respectiv descrierea, narațiunea și dialogul,
trebuie să constituie criteriul de grupare a textelor extrase pentru corpusul de lucru alcătuit
din unități preluate din pasaje reprezentative acestora. Pentru fiecare dintre cele trei
subdiviziuni se folosește aparatul tehnic al actelor de vorbire specifice, așa cum sunt codificate
acestea în lucrările teoretice din domeniu. 
  Rezultatele sunt cel puțin interesante pentru orice specialist preocupat de domeniile
de cercetare implicate în această abordare interdisciplinară: istoria limbii române,
traductologie generală și aplicată, gramatică contrastiv-tipologică, lexicologie, pragmatica
discursului literar ș.a.m.d.
  Firul central al analizei rămâne limba română – urmărită în diacronia ei modernă și
contemporană, cu toate implicațiile diastratice și diatopice. Trebuie să avem în vedere faptul
că însăși limba-bază se afla într-o anumită treaptă de dezvoltare, în acel sfârșit de veac XIX.
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Apoi, că Jules Verne cultiva un vocabular tehnicist, între limitele beletristicii, dar și arhaic și
regional, cum am spus-o deja, în încercarea, nu totdeauna reușită, de a crea culoarea locală.
Traducătorii au fost obligați să țină seama de aceste particularități, pe de o parte, și să ofere
un text fidel și, pe de altă parte, pe înțelesul generației lor de cititori români. Din toate aceste
constrângeri traductologice rezultă mostre de limba română mai mult decât instructive. 
  Se vede clar, la modul general, evoluția vocabularului românesc, de-a lungul celor
12 decenii de limbă română literară. De exemplu, sintagma ces intrus, din Jules Verne, este
ocolită prin modalizare la Victor Onișor (sfârșit de secol XIX), care folosește un interogativ
– cine? – în locul construcției „substantiv cu determinare pronominală”, și este echivalată
prin termeni vechi, derivați creați în română sau împrumuturi vechi, la Ion Pas, Vladimir Colin
și Traian Fințescu, respectiv: nechemații, nepoftiții, aciuiații. Abia în anul 2010, traducători
moderni – Dorina Oprea, Gabriel Mălăescu, Mariana Riza – folosesc neologismul de origine
franceză, devenit curent în româna literară standard de astăzi: intrușii. 
  La fel, se văd destul de bine, deseori, opțiuni care țin seama de contextul istorico-
geografic și social-economic. Când Jules Verne folosește epitetul adjectival stupéfait pentru
a arăta starea primarului din comuna ardeleană Verești, la vederea fumului ce se ridica
enigmatic deasupra unui turn al castelului eponim al romanului, o clădire nelocuită, după
știința localnicilor, traducătorii zic în română încremenit, înmărmurit, mirat, uimit, dar nu
stupefiat, căci ori nu-l cunoșteau (puțin probabil la ultimii șase traducători), ori au considerat
că este prea modern pentru mediul la are se referea. În franceză era banal, dar în româna care
viza reconstituirea unei scene plasate la finalul Evului Mediu/zorii epocii premoderne, acel
neologism recent, stupefiat, venit chiar din franceză, prin împrumut direct, li s-a părut deplasat.
Așadar, traducătorii au avut de ales între a contribui la îmbogățirea limbii române cu un
neologism, prin plasare foarte potrivită ca înțeles și ca formă în enunț a unui cuvânt abia
adoptat în limba-țintă, și respectarea principiului adecvării la determinările extralingvistice.
Au ales a doua soluție, după ce în multe situații similare au ales-o pe prima. Vladimir Colin
propune un sinonim care va rămâne, de asemenea, numai în limbajul îngrijit, uluit, dar care
avea, totuși, o vechime ceva mai mare în română. 
  Se văd influențele etimologiste ale epocii la Victor Onișor (țerani, cf. lat. terranus),
(ântâi, cf. lat. antaneus), pe de o parte, dar și arhaismele încă în uz sau regionalismele
considerate forme uzuale, normale, la același traducător (inversiunile construcțiilor verbale,
mai ales în enunțurile interogative: venit-a; terminologie pastorală, geografică etc.: podereiu
– pentru fr. plateau vs „platou”, „podiș”, „poalele (Retezatului)” – la ceilalți. Se văd trecerile
de la construcțiile infinitivale de la sfârșitul secolului al XIX-lea la subordonatele cu
conjunctivul de mai târziu ș.a.m.d.
  Prin toate acestea, analiza traducerilor succesive dintr-un text străin se dovedește
revelatoare pentru evoluția istorică a limbii române, fie și numai în varianta ei îngrijită, literară.
  
  Gabriela Chiran a selectat circa 30 de „unități discursive” din părți reprezentative
ale romanului pentru toate cele trei moduri esențiale de expunere, cum spuneam. Fiecare
unitate conține între cinci și cincisprezece enunțuri simple (propoziții) sau dezvoltate (fraze),
adică zece – în medie, ceea ce înseamnă un total de 300 de enunțuri diferite, la care se adaugă
alte câteva zeci (aproape o sută) de contexte din care sunt analizate punctual numai structurile
verbale. În intenția autoarei, ar fi urmat asemenea despuieri și pentru celelalte clase
gramaticale (substantiv, adjectiv, pronume, verb, adverb etc.), dar efortul nu ar fi făcut altceva
decât să dubleze observațiile deja formulate în analiza complexă a fiecărei unități eterogene.
  
  Stilul expunerii este, în general, de ținută academică. Autoarea și-a însușit corect
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metodele de lucru și metalimbajul din cele două domenii fundamentale de cercetare implicate
– traductologia și gramatica contrastiv-tipologică, la care se adaugă tehnicile, instrumentele
de lucru și limbajul de specialitate din gramatica descriptivă, din istoria limbii, din
dialectologie, teoria și istoria literaturii etc. Desigur, persistă destule naivități în analiza lexico-
semantică, gramaticală și stilistică a versiunilor din limba-țintă și a textului din limba-bază.
Fenomene și particularități interesante îi scapă uneori tinerei cercetătoare, în schimbul analizei
docte a unor fapte uzuale de limbă, pe de o parte, iar interpretările pot da câteodată o imagine
ciudată a alternanței între profunzimile hermeneutice academice și abordările simplificatoare,
școlărești. Ca orice debutant în activitatea de cercetare, autoarea are tendința de a repeta
termeni sau sintagme despre care crede că sunt potrivite cu contextul: nominalul – pentru
„substantivul”; divergență – pentru „deosebiri, diferențe de opțiuni traductologice”; propria
lucrare – pentru „lucrarea sa”; de pe urma analizei, ș.a.m.d. care au fost remediate în text, în
bună parte. 
  Dincolo de toate acestea, lucrarea este bine condusă conceptual și discursiv. Pe
măsură ce analiza avansează, autoarea capătă experiență și vizibilă încredere în sine. În
principiu, argumentarea se desfășoară după o grilă generală care impune trei pași importanți:
enunțarea specificului unui item de analizat; ilustrarea prin citate din textul-bază și din cele
opt texte-țintă; interpretarea faptelor de limbă din perspective multiple – contrastiv-tipologice,
în primul rând, apoi diacronic, diastratic și diatopic, pragmatico-stilistic etc. Se vede clar cum
mai ales prima secvență, care ar trebui să se reducă la câteva enunțuri lămuritoare, devine tot
mai lungă, pe măsură ce întreaga lucrare avansează, semn că cercetătoarea „vede” de la început
tot mai multe elemente apte de a fi supuse demersului hermeneutic și începe să le anunțe încă
din această primă etapă, cu detalii pe care se teme să nu le scape ulterior, în bogăția de fapte
interpretabile, și să-l văduvească pe cititor de informații utile. 
  În acest fel, este adus obolul cuvenit unui text interesant, care a prilejuit contacte
lingvistice și deschideri interculturale: un roman cu subiect straniu, specific gusturilor epocii,
cu plasarea acțiunii într-un ținut exotic pentru cititorii occidentali; încercarea autorului de a
crea culoarea locală; caracterul relativ vetust al limbii-bază față de momentul actual (față de
cele mai recente traduceri există aproape un secol și jumătate – foarte mult pentru o limbă
bogată și dinamică, așa cum este limba franceză) ș.a.m.d. Toate acestea înseamnă ceva pentru
o lucrare de descifrare a cărții despre ținuturile descrise de Jules Verne.
  Autoarea analizelor s-a achitat cu bine de sarcinile asumate, realizând o lucrare
încadrabilă în standardele cercetării academice de nivel avansat, deschizând căi de cercetare
prin numeroasele observații adiacente formulate și reușind o abordare inedită asupra receptării
scrierilor lui Jules Verne în spațiul românesc și în lume. 
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„Empatii”-le Genovevei Logan

La începutul acestui an, Genoveva Logan a
publicat la Editura Limes volumul Empatii. Întâia
parte a culegerii cuprinde texte publicate în presa
literară, între anii 2004-2018, grupate în șase
secțiuni distincte. A doua parte a volumului include
inedite texte ficționale.

Volumul este deschis cu eseul Între adaptare
și amânare, unde Genoveva Logan comentează ideile formulate de D.Drăghicescu, în studiul
În psihologia poporului român,1907. Printre defectele caracterologice ale românilor, autorul
enumeră „înclinația lor spre eterna amânare, în locul acțiunii prompte.” În timpul comunismului
- comentează autoarea – „conduita de amânare” a degenerat în „conduita de așteptare”, ca
„formă de rezistență” și unică soluție de supraviețuire pentru mulți români.

În Fenomenul românesc, 1927, Mihail Ralea a comentat noțiunea de adaptabilitate: Ea
poate însemna evoluție, inteligență, finețe, duplicitate, șiretenie, superficialitate.” În ideile
formulate de Ralea – observa Genoveva Logan – există deopotrivă posibilități de „progres și
decadență”, iar actualitatea lor rămâne „concludentă în continuare.”

1.Evocări
În Singurătatea ca lux, trăire și exorcizare , Genoveva Logan analizează Januvia de Daniel

Corbu. Personajul principal, Eduard Bazon, își caută singurătatea pe o insulă, pentru „a-și
desăvârși purificarea intelectuală, de fapt o sinucidere, o pulverizare în neant.” Cinci ani de
zile, personajul practică exercițiile yoga, pentru a atinge ținta finală, „dispariția fără rest.
Pulverizarea trupului și unirea spiritului cu balsamul cosmic.”

Sfârșitul imprevizibil al lui Gabriel Stănescu, evocarea Leonidei Lari, cunoscută în 1990,
în redacția revistei Literatura și Arta, se alătură elegantului volum de versuri semnat de Lucia
Patachi. Ultimul deceniu al secolului anterior a fost sintetizat în două Jurnale de însemnări
zilnice, redactate de Ion Lazu. El și-a propus „ o dublură în indigo” a tot ce vede, aude, simte
sau resimte spre a înfrunta timpul”.

Cu Dumitru Irimia într-o călătorie nedeterminată, Genoveva Logan evocă personalitatea
viitorului lingvist ieșean. Absolvenți ai Universității ieșene, toți aveau în vara anului 1964 trei
săptămâni de concediu. După repetate întâlniri și îndelungi oscilări între alegerea perioadei
favorabile și a traseului potrivit, s-au decis pentru traseul „creasta Făgărașului”, prin „punctul
de trecere spre Piatra Craiului”, numit „la Lanțuri”. Ulterior, Dumitru Irimia va deveni profesor
la Facultatea de Litere a Universității din Iași. Volumele sale: Structura sintetică a limbii
române contemporane se consultă și astăzi cu folos. De asemenea Gramatica limbii române,
1977, și, îndeosebi Introducere în stilistică, 1999.

Ion BĂLU

c a t e d r a  G .  Că l i n e s c u



În context, amintesc evocarea lui Ion Holban, din volumul anterior, Între umor și
înstrăinare, edificat pe dialogul dintre Carmen Brăgaru și Genoveva Logan. Ion Holban amâna
mereu „travaliul scrisului în beneficiul combustiei libere a exprimării orale, cu ecou imediat
în câmpul aperceptiv al tinerilor.” Ulterior, „risipa verbală a profesorului „s-a convertit într-o
solidă elaborare auctorială” – precizează Genoveva Logan.

2.Avatarurile unui Centenar
Textul dezvăluie spaima Securității provocată de sărbătorirea centenarului Mihai

Eminescu. Evenimentul „ne plimbă prin toate bolgiile infernului Concentraționar din ultimul
an de dictatură. Ca în preajma izbucnirii unui potențial război, asistăm la mari mobilizări de
forțe terestre (echipe de urmărire informativă și filaj – „serviciul F”) pe calea undelor
(interceptări de convorbiri telefonice, denumite în limbaj specific „mijloace TO”), citirea
corespondenței (Serviciul„S”), transcrieri „telefonice”. Iar în centrul operațiunilor se afla marele
poet național. În toată această perioadă – subliniază Genoveva Logan – „simțeam cum ni se
induce, paradoxal, o stare de satisfacție, pentru că îl considerau, ca unul dintre noi, viu și
periculos.”

În anii `90, Genoveva Logan a avut surprinza de a descoperi la vânzătorii ambulanți din
Dealul Patriarhiei, „portretul lui Eminescu, de dimensiunea unei cărți mici, înrămat într-o fâșie
de catifea violet. În fața unei ipotetice instanțe ce ar putea discuta eventuala canonizare a
poetului, Genoveva Logan aduce zece argumente edificatoare.

3.Prezența lui Brâncuși
Creația și personalitatea lui Brâncuși revine cu date noi în câteva evocări. Drumul simbolic

spre infinit al Coloanei fără sfârșit ar putea sugera „și laborioasa sinergizare a artistului până
la totala regăsire și din nou abandon pe falezele infinitului. „Sculptorul, evocat de asemenea
de Ion Pogorilovschi, în volumul Cel din urmă și cel dintâi . Aflat ulterior „la munca de jos”,
într-o încăpere comună cu întreg personalul TESA, sculptorul a izbutit să se izoleze, „pregătind
cu dârzenie și disperare” a doua carte despre Brâncuși.

Doi mari prieteni și „frumoasa lor prietenie”, Ion Pogorilovschi și Mihai Ursachi,
„legendarul poet al Iașului” formează substanța unor noi evocări. La încheierea sesiunii de
examene din anul întâi, Mihai Ursachi i-a propus prietenului o vacanță de două săptămâni,
petrecute sub cerul liber. Amândoi și-au durat prin ani, o „platformă de plutire pe deasupra
oricăror imixtiuni perturbabile dinspre lumea vremelnică..”

Existența tânărului Ursachi i-a sugerat Genovevei Logan rememorarea O sinteză perfectă,
un tip „de creator pe un eventual desfășurător de engrame.” Amintește călătoriile tânărului pe
țărmurile Pacificului, la Jolla, în Honolulu. Spre surprinderea multora, Ursachi s-a întors la
Iași, atras de „farmecul” târgului, unde se amplifică „până la paroxism și nebunie chemările
artei.”

La 9 aprilie 1998, Genoveva Logan a vizitat expoziția de artă a pictorului basarabean
Mihail Grecu, organizată vreme de trei săptămâni în sălile Muzeului Național de Artă a
României. Într-una din zile, Genoveva Logan a întârziat câteva minute în fața tabloului Vatră
în Buceag. Atunci i s-a ivit în gând întrebarea:„...cum ar fi realizat Brâncuși ideea ‹‹spiritul
vetrei››?” În 1982, „Vatra” imaginată de Mihail Grecu „m-a condus din aproape în aproape pe
culoarele lui „întru”, nucleul sistemului filozofic imaginat de Constantin Noica. Și o dublă
evocare a lui Mihail Grecu și a filozofului Constantin Noica.”

O convorbire în două etape cu Mihail Grecu a avut loc în vara anului 1988. Însoțit de
poetul Valeriu Matei, de operatorul cinematografic Ion Boboceanu și regizorul Mircea
Chirtrugea – pictorul Grecu a vizitat ansamblul Brâncuși de la Tg.Jiu. Întreaga echipă a fost
invitată de soții Pogorilovschi, în apartamentul din București. Discuțiile evocate de Genoveva
Logan sunt incitante: sculptura lui Brâncuși, pictura modernă, covoarele lui Țuculescu, „porțile”
imaginate de Grecu și noțiunea filozofică „întru”, teoretizată de Noica.
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La întrebarea rostită de Genoveva Logan:„Puteți spune că scopul vizitei dumneavoastră
în România a fost îndeplinit?” – pictorul, cu privirile în zare, scoate din buzunar un plic: „Am
luat puțin pământ de la Ansamblul lui Brâncuși. Îl duc la mine acasă, îl pun alături. O să fie la
fel!”

Doi mari scriitori
În eseul Tudor Arghezi – antecedență prin vremi, Genoveva Logan propune o inedită

interpretare a existenței și a creației poetului. Arghezi a străbătut un timp neprielnic. „între două
războaie mondiale și un lung război rece, între mai multe dictaturi, ideologii, sisteme de
manipulare”. Meșteșugul poetic nu a fost, pentru Arghezi, „o opțiune detectabilă, ci o strategie
dramatică de menținere la suprafața șuvoiului.”

Destinul lui Tudor Arghezi este apropiat de Genoveva Logan de existența lui Baruch
Spinoza. Filozoful olandez poate fi privit, până la un punct al biografiei sale, ca un frate
„geamăn” al poetului român. Argumentarea, inspirată, se îmbină cu o inedită perspectivă asupra
„psalmilor”, „un summum melodic”. În amprenta lăsată în veac de Tudor Arghezi îndreaptă
gândul „spre temeritatea unui curs de apă care-și urmează albia...”

În prezentarea ediției Anno Domini 1854. Lev Tolstoi la București, realizată de Albert
Kovacs și Maria Dinescu, Genoveva Logan pune întrebarea: „Ce știa Lev Nicolaevici Tolstoi
și a dus cu el în mormânt când a hotărât să fugă spre Sud?”

După căsătoria, în 1862, cu Sophia Bers, mai tânără decât el cu 16 ani, Tolstoi a elaborat
două capodopere: Război și pace, 1866-1869, și Anna Karenina, 1873-1877. Sub înrâurirea
credinței ortodoxe, descoperită în 1878 – excomunicat de biserica rusă - , a devenit asemenea
lui Rousseau, un înflăcărat profet. A criticat aspectele lumii industriale, statul, luxul, dreptul la
proprietate, și recomanda întoarcerea la agricultură, suprimarea frontierelor dintre state,
existența idilică și religioasă. Gândul renunțării la proprietatea de la Iasnia Poliana, în schimbul
regăsirii liniștii sufletești, a fost formulat și notat la 21 iulie 1910, în Jurnal: „... aș vrea să fug,
mă îndoiesc dacă prezența mea aici ar putea fi folositoare cuiva.” 1

Planul este pus în aplicare în noaptea de 28 octombrie 1910, la ora trei noaptea.Tolstoi –
afirma Henry Troyat – intuise „că nu mai putea rămâne sub supravegherea soției care acționa
‹‹în favoarea familiei›› și nici a lui Certkov ‹‹care-l soma să acționeze în folosul sufletului››.”2

Însoțit de medicul personal, prozatorul căuta un loc liniștit. Cu harta în față, medicul i-a
vorbit despre Basarabia, Caucaz, Liov. Însă Tolstoi nu a luat nicio decizie. Plecarea s-a amânat
pentru a doua zi.

Rămăsese „un drum neînceput și acela era spre Basarabia. Ăsta să fi fost gândul ascuns”
formulat de Tolstoi? – se întreabă Genoveva Logan. Ipotezele detaliate de-a lungul canalului
textual nu își găsesc acoperire în evenimentele desfășurate în acele zile. La 7 noiembrie 1810,
la ora șase și cinci dimineața, evadarea i-a adus prozatorului sfârșitul, în localitatea Astapovo.

Partea a doua a volumului cuprinde texte inedite. Schița Spre creste, propusă Iașului literar
în 1964, dezvăluie  un analist al trăirilor sufletești. Textele grupate în Capricii vor fi fost de
bună seamă inspirate de compozițiile muzicale, cu treceri neașteptate de la o stare emoțională
la alta. Efectul Placebo va fi fost gândit ca o posibilă secvență jucată pe scenă de actorul Toma
Caragiu. Autoarea a adăugat fragmente din romanele Cineva trebuie să mă iubească, aflat „în
lucru”, încă din 1989, și un altul din romanul Lung este drumul spre Ierusalim aflat „în lucru”
din 1991.

În aceeași secțiune a inclus reportajul despre incitanta „întrunire științifică desfășurată la
Chișinău, între 13 și 16 iulie 1993.” Scopul Congresului, enunțat de Maria Manoliu Manea a
fost stabilirea de contacte personale între oamenii de știință, „nu între Instituții!”

Remarc dimensiunile stilistice ale volumului cu originea în câteva din funcțiile particulare
ale limbii, toate subordonate funcției stilistice supraoedonate!

1Henry Troyat,Viața lui Tolstoi,3, Editura Minerva, București,1978,p.166
2 Idem,p.235
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Curățenia de toamnă, la scară mare

E uimitor câte obiecte inutile adunăm toată
viața! De câte ori nu am auzit această mostră de
înțelepciune, alături de altele, precum: Cald ca în
vara aceasta n-a fost niciodată/S-a întors natura
cu susul în jos și tot așa. Obiectele inutile sunt cele
utilitare, îndeobște, depozitate pe rafturi, prin

dulapuri, sau, în funcție de traiectul vieții noastre, au fost cândva utile unor scopuri mai înalte:
cărți pe care le găsim acum ridicole, sau prea marcate de o ideologie decăzută din modă,
manuale vechi, ori, vorba coanei Marghioala Mânjoloaia, icoane care ar putea strânge carii.
Din când în când, mânați de dorința de a trăi într-o lume nouă, goală, sub o „tăcere de-nceput
de veac” (argheziană, desigur), ne promitem să facem curat, să aruncăm toate obiectele inutile,
care adună praful, carii, ori alte lighioane periculoase. Ne promitem, într-un gest invers
creatorului, să depopulăm lumea în care trăim în mai puțin de șapte zile. Ne rămâne astfel, o
respirație curată, un timp suspendat, la pândă, dinainte de Geneză, un timp și un spațiu pe
care le putem umple cu orice. Și care sunt numai ale noastre.

Filosofia aceasta a spațiului pur, al posibilităților infinite, a lumii așezate sub semnul
voinței individuale, își are apostolii ei. Marie Kondo, de pildă, predică o foarte prizată etică
a spațiului de locuit, în care lucrurile pe care le păstrăm, de la articole vestimentare la obiecte
de uz casnic, stau frumos aranjate în cutii, cutiuțe, și în general, lucrurile cam seamănă unele
cu celelalte. Hainele au culori neutre, cărțile sunt doar câteva, căci acum putem citi orice ne
dorim pe tabletă, sau pe telefon, spațiul perfect de locuit nu se revoltă împotriva noastră, căci
n-avem, practic, de ce ne împiedica, dacă am intra pe întuneric. Nu avem decât ceea ce ne
trebuie, ne spune Marie Kondo, îmbrăcată în haine albe sau crem, mereu zâmbitoare, o
preoteasă perfectă a ordinii și economiei. Nimic în plus, dar după regulile unei lumi în care
obiectele și-au pierdut greutatea, sunt pliabile, de la telefonul ultrasubțire la mobila de tip
Ikea, de la decorațiunile serializate, cu flori uriașe, sau siluete în penumbră, ori mesaje
„motivaționale”. Mesaje care ne fac să ne simțim stăpâni pe lumea noastră casnică, unde, dacă
vrem să ne jucăm de-a imprevizibilul, o putem face la orice oră, înlocuind o formă de
predictibilitate cu alta. Cu alte cuvinte, ne putem face surprize singuri, păstrând o ordine
perfectă, ce ne scutește de bătăia de cap de a găsi vreo pereche de șosete ascunsă printre bluze.

Organizarea spațiului, ecologizarea, cum s-ar spune, a mediului în care locuim, detașarea
emoțională de obiecte aduce, pentru cei care am trăit în lumea veche, o detașare emoțională

Mona MOMESCU

17 o b i e c t e  m i c i



de amintiri, mai precis de noi înșine, la vârste, anotimpuri, angajări relaționale care nu ne mai
reprezintă. Înseamnă, după mine, opțiunea de a trăi în și după principiile imensului tratat
motivațional în care putem fi fericiți și perfecți. Un fel de „orto-existență”, schimbată și ea
după modele, mode și descoperiri care ne fac din ce în ce mai puțin consumatori, mai supli,
mai pliabili, mai transparenți.

Nu am de gând să analizez, aici, confruntarea recentă, de nivel mondial, dintre ecologiști
și capitalismul cel consumator și producător de deșeuri. Suficient ar fi să-mi amintesc cum,
în prag de treapta I, în vara 1982, discursul răspicat al președintelui de atunci al României a
adus obligarea școlilor de a-și mâna elevii la un marș împotriva armelor nucleare. Cred că era
în timpul conflictului Insulelor Maldive. Sperietura cu arma nucleară, salvarea noastră, a
tuturor de pe planetă în ultimul ceas, prin tainice negocieri ale mai-marilor lumii, ni s-a mai
întâmplat de câteva ori de atunci. Într-un fel straniu, seamănă cu litania pe care o spunem,
fiecare dintre noi, de câte ori se rotesc anotimpurile și constatăm că „așa o iarnă grea n-am
avut niciodată/așa o vară secetoasă n-a existat nicicând”. Cum s-ar spune, cu fiecare anotimp
mai ștergem puțin din memorie și lansăm discursul de zi de apoi, de sfârșit inevitabil.
Paradoxal, vor fi existat veri oribile și ierni hidos de friguroase, dar memoria noastră
individuală, sau colectivă (cea care ne cuprinde), nu le înregistrează, căci nu avem amintiri
cu extincția dinozaurilor, ori cum Europa perfect împădurită. Marea nostalgie a timpului nostru
este că, după ce ne asigurăm, prin curățenie, renunțatul la obiecte, la amintiri, la contururi
materiale, la mirosuri și gusturi bine păstrate în aceste obiecte, nu avem acces la un continuum
spațio-temporal care să ne facă ubicui în orice moment al istoriei și în orice loc de pe pământ.
Nici internetul, nici telefonul, nici platformele de socializare, care ne înspăimântă și ne
salvează de trei ori pe minut nu ne pot da, încă, puterea de a compara lumea în care trăim cu
ceea ce a mai fost. Și atunci, deducem că istoria nu se repetă, sau dacă acceptăm totuși că se
repetă, știm că, făcând ordine și curățenie zdravăn prin casă, lăsăm pe dinafară aglomerarea
de obiecte și odată cu ea, amintirile, gusturile, contururile care ne-ar putea sădi ghimpele
îndoielii în suflet. Avem doar certitudini și suntem stăpânii spațiului și vieții noastre. Știm
bine ce trebuie să mâncăm, ce trebuie să disprețuim, știm că „nu se mai poartă” cărțile în casă,
ci doar cele câteva „motivaționale” bune de decorat măsuța de cafea, decorurile standard sau
orice ne absolvă de acuzația de „mică burghezie”, aceea în care mobilele erau grele, podeaua
mirosea a lemn, preparatele culinare se găteau în casă, nu se transformau în sucuri de fructe
cu o lingură de proteine în ele. În paralel, vrem să ne facem vacanțele în medii „agro-bio-
tradiționale”, unde spațiul în care trăim este cel pe care l-am dat afară din existența noastră
grijulie cu mediul, cu ordinea, cu efemerul. Dar nici acela nu e al nostru, e un spațiu public,
cu prea multe amprente personale, impersonalizate prin folosință și tranziență, un altfel de
„piață urbană” în care poți să-ți iei prânzul vegan în pauză. 

Cred că în ultima săptămână, am văzut sute de fotografii vechi pe Facebook, dintr-un
proiect media care se cheamă Fotografii vechi din România. Majoritatea comentariilor laudă
viața fericită a acelor oameni, necunoscuți, surprinși în riturile de trecere ale ființei lor (nuntă,
armată) sau în spațiul lor din care nu lipseau obiectele trecute de la o generație la alta. M-am
gândit că paradoxul genezei inverse pe care o practicăm zilnic, sau pe care ne simțim prea
rușinați, prin presiune socială, să n-o practicăm, ne face să transformăm ceea ce aparține
albumului de familie în album universal, de trimis în spațiul virtual. Dacă amprenta de carbon
e periculoasă, apoi amprenta vizuală a străbunicilor, cu hainele, zâmbetele, merele lor puse
în geam, iarna, e o formă de amintire aseptică, bună de împărțit cu ceilalți, oarecum curățată
de incorectitudinea politică, deoarece pozele sunt în alb-negru, minimaliste, cum s-ar spune,
inofensive. Aparțin unui timp mort, pe care, iată, l-am depășit cu bine.

Despre dezechilibrul între lumea care renunță la obiecte și le aranjează pe cele rămase
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în cutii, cutiuțe, etc. și lumea în care sărăcia lucie (spațiul de locuit în care învârtind pisica de
coadă, n-are de ce se agăța) așteaptă încă Geneza mic-burgheză a obiectelor utile, mai puțin,
deși vocile celor îngrijorați de nedreptate amintesc, din când în când, cum lăcomia planetară
occidentală alimentează acest dezechilibru. Ceea ce e adevărat, desigur, dar nu poate fi reparat
prin scufundarea noastră într-o lume aseptică și care impune formule de viață. 

Amenințarea cu dictatura consumismului e veche de când s-a terminat războiul cel de-
al doilea mondial, iar despre asta am mai scris. Eco-etica actuală, o practică eterogenă, așa
cum e ea definită, combină politicul cu principii de bun-simț, pe care orice om care trăiește
în societate ar trebui să le exercite: de la buna conviețuire în spații comune până la grija față
de mediu, în primul rând față de mediul în care locuiește cu cei apropiați. Ștergerea memoriei,
prin alungarea obiectelor și amintilor ce pleacă odată cu ele, la gunoi (a propos, unde exilăm
obiectele inutile ca să nu producem dezechilibre în spațiul conviețuirii?) nu rezolvă neapărat
această problemă, ci ne așează la mesele lungi, conviviale, un fel de reiterare eco ale cinei
celei de taină, căci cina de acasă nu mai are masă, tacâmuri, amintiri, culori, iar noi trăim
fericiți, într-o lume „marie-kondo”, cumpărând alte obiecte, pastelate, transparente, alburii,
la care putem renunța, dacă filosofia se schimbă.

Nu arunc sticlele de plastic unde nu trebuie și tocmai am făcut gemuri și dulcețuri, pe
care le-am pus în recipiente de sticlă reciclate. Dar am bucuria de a descoperi câte o bluză în
sertarul unde n-are ce căuta. Și ce bucurie când dau de ea!
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Există o „Literatură moldovenească”?

Fenomenul miraculos al regenerării
românismului în Basarabia, izbucnit pentru a
stinge ceea ce s-a numit, îndreptăţit, o „ruptură
ontologică”1) obligă la un efort integrator,
ambivalent, recuperând o literatură care păstrează,
prin memoria etnică, rădăcinile arheale româneşti,

dar care, sub „teroarea Istoriei” e bântuită de o „conştiinţă sfâşiiată”, căutându-şi specificitatea.
Pericolul rusificării, criza dedublării, comandamentul sincronizărilor întreţin, pe de o parte,
sentimentele de marginalitate şi înstrăinare, chiar reacţii retractile; pe de altă parte, alimentează
„complexul Ithaka” (cf. M. Cimpoi), Basarabia fiind — s-a spus — „o ţară în exil”. Şi dacă
suntem de acord că o geografie literară românească nu poate ignora spaţiul basarabean
(cunoscând o schizoidie benignă care, în timp, a alimentat un modus vivendi), sarcina urgentă
ar fi, dovedind realism politic, edificarea unui spaţiu cultural comun2). Ideea unionistă nu mai
e populară, atractivitatea economică întârzie, dilema identitară se prelungeşte. A fost reactivată
o fantomă lingvistică: limba moldovenească. În acest context ne putem întreba dacă Basarabia,
trecând „proba exilului”, mai e o provincie românească şi în ce măsură literatura ei (care nu
poate fi doar românească) are, prin des-ţărare, conştiinţa acestei apartenenţe.

Românismul basarabean a fost „sentinela latinităţii” (Zamfir C. Arbure) iar fenomenul
basarabean este un fenomen românesc in extremis3). Ca regiune de frontieră (border-land),
Basarabia şi-a prelungit protostatalitatea, independenta Republică Moldova zbătându-se între
securizare şi federalizare. În vreme ce ruşii au încurajat identitatea moldovenească, lipsa unui
proiect panromânesc la Bucureşti4), incoerenţa decizională sau gafele diplomatice n-au făcut
decât să amplifice dezinteresul5) şi să blocheze replierea identitară. Cum limba, marele
personaj tragic al Istoriei basarabene a fost exilată6), glotonimul limbă moldovenească
(norodnică) a făcut o fulminantă carieră,      recunoscându-i-se chiar slavismul. Iar scrisul,
pentru cei credincioşi românismului a devenit un act existenţial, hrănind o literatură rizomică.
Şi pregătind, conspirativ, o fabuloasă renaştere, obstrucţionată ori deturnată acum de pe calea
reîntregirii.

Înainte de a examina, mai îndeaproape, soarta acestei literaturi se impune să chestionăm,
sociologic, contextul pentru a privi problema adecvat, în ramă geo-politică. Spaţiul pruto-
nistrean nu conservă o etnicitate moldoveană nealterată cum ar susţine reprezentanţii
moldovenismului fundamentalist (V. Stati, Ion Druţă). Există şi o ideologie a moldovenismului
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filorus, acceptând pe fundalul moldovenismului primitiv o modelare rusofilă. În plus,
fragilitatea statalităţii ca moştenire geoculturală (Basarabia având, lungă vreme, statut de
gubernie) alimentează psihologia „omului marginal” (Robert E. Park) şi ridică, imperativ,
problema marginalităţii. Ceea ce înseamnă că fiind, în limbaj sociologic, o arie culturală
periferică spaţiul basarabean presupune confruntarea a două sisteme culturale, cu inevitabile
întrepătrunderi, împrumuturi, schimburi culturale. Întrebarea e dacă aceste fenomene de
difuzie s-au grefat pe o matrice stilistică de rezistenţă (ca obârşie) sau dacă modelul cultural
(cultural pattern) a impus o cultură donatoare. Şi dacă, sub tutela acestei culturi globale (de
referinţă), cultura basarabeană a devenit o sub-cultură (nu în sens axiologic). În fine, trebuie
să clarificăm — sub presiunea aculturaţiei — care este această cultură donatoare.

Cum raporturile dintre culturi sunt, se ştie, raporturi de forţă, o astfel de intersectare
(întâlnire) face din aculturaţie (termen inventat, se pare, de J. W. Powell) un fenomen normal;
doar că difuziunea culturală se poate desfăşura cu sens unic, prin asimilare, schimbând
modelele (patterns) culturale iniţiale şi impunând chiar etnocidul, ca deculturaţie programată.
Este limpede că o cultură în stare pură, sustrasă influenţelor, într-o iluzorie independenţă nu
poate fi concepută. Pe de altă parte, orice dinamism cultural (numit culturaţie de Denys
Cuche7)) este şi un proiect existenţial, purtând — în cazul Basarabiei — pecetea unei Istorii
propagandistice, atentând la identitatea naţională. Charles King vorbea chiar, surprinzător, de
un „naţionalism negociabil”8). Dar ocupaţia ruso-sovietică a condus la prăbuşirea conştiinţei
naţionale sub flamura „rusismului” iar impactul ideologic din fosta RSSM a avut consecinţe
catastrofale. „Ispita slavă” (despre care vorbea Mircea Vulcănescu) se putea exprima prin
religiozitate, exaltare, delicateţe, exploatarea socialului ş.a. Dar în câmpul literaturii
comandamentele ideologice au decapitat instituţia criticii literare, transformând-o în simplu
şi docil instrument (executor politic). S-a şi lansat sintagma de „critică reptiliană” (Leo
Butnaru), virusul ideologic infectând literatura epocii. Problema revizuirilor e vitală pentru
această ofensivă recuperatoare şi exigentă. Ca şi altădată când, analizând fenomenul literar
basarabean, E. Lovinescu aducea în scenă, ca prim argument, interesul cultural, observând
că după un secol de înstrăinare necunoscuta literatură basarabeană invita mai degrabă la
„amorţirea scrupulelor estetice”. Totuşi, aceşti „moldoveni desfăcuţi de noi” (după expresia
lui Iorga) au dovedit continuitate culturală pe fundalul rezistenţei românismului. Încât a discuta
despre literatura basarabeană  înseamnă, prioritar, a nu uita că „nu există literatură pură” (D.
Matcovschi), în absenţa unei pedagogii naţionale. Şi dacă poeţii sunt conştiinţa morală a
naţiunii, cruciada pentru limbă, Istorie şi neam s-a purtat, se ştie, sub stindard eminescian de
către o mână de scriitori, repudiind „estetica de partid”, alergică la sacru şi exemplul lui Homo
sovieticus, încurajând mancurtizarea — veritabil genocid etno-cultural. Presiunea slavizării a
trezit o conştiinţă îndurerată şi a obligat la apărarea identităţii şi a specificităţii. Dar acţiunea
„moldovenistă” sovietică a avut un scop politic şi, sub masca afirmării identităţii, a urmărit
brutala separare de unitatea sa etnică, atentând la memoria istorică. Stegarii moldovenismului
agită o fantomă lingvistică. A promova limba moldovenească înseamnă a dovedi o crasă
ignoranţă ori a comite o fraudă ştiinţifică, sub un întreit aspect (lingvistic, istoric, politic),
nota Eugen Coşeriu; fiindcă român şi moldovean „nu sunt termeni de acelaşi rang semantic”.
Dincolo de absurditatea existenţei a două state româneşti şi a unei limbi care circulă sub o
dublă denumire, chiar acceptând o identitate culturală „suplă”, condiţionată de „logica
metisajului” (Jean-Loup Amselle, 1990) vom spune, fără echivoc, că acel „naţionalism
sănătos”, cerut de E. Coşeriu în contextul bilingvismului înseamnă, negreşit, raportarea la
cultura „de origine”, invocând un necesar etnocentrism. Datoria de a-şi apăra specificitatea
nu înseamnă, în cazul literaturii basarabene, o reactivare a complexelor provincialismului
(regionalismului), în numele duiosului spiritus loci. După cum reapropierea de cultura română,
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depăşind un dispreţ păgubos n-ar trebui să încurajeze „puseurile localiste”9), protejând,
chipurile, un specific regional, populat de valori precare, cocoţate pe soclul „marilor clasici”.
„Examenul integrării” (ca să preluăm formula lui Mihai Cimpoi) va fi necesarmente dur,
respectând amprenta unei provincii culturale dar şi imperativul sincronizărilor interioare
printr-o nemiloasă „reducere la scară”.

Arie culturală periferică, oferind o zestre literară, poezia basarabeană (şi nu numai)
trebuie recuperată, dincolo de orice fel de complexe. Ea nu reprezintă doar o curiozitate
regională. Analizând „felul în care se vede literatura basarabeană”, Ion Simuţ observa, esenţial,
că e vorba de „o gestiune proprie a valorilor”10). Înţelegem dorinţa scriitorilor basarabeni de
a fi trataţi ca „scriitori români, pur şi simplu” (cf. N. Leahu). Realitatea e însă alta şi afirmând
răspicat că literatura basarabeană e literatură română, nu putem ignora că, deocamdată cel
puţin, circulaţia cărţilor şi a valorilor nu e încă „naturală şi vizibilă”11). Adică n-a intrat în
circuitul naţional, sfidând realităţile geo-politice (statale, mai exact). 

Deşi a trecut printr-o „succesiune de reînvieri” şi regenerări spectaculoase, chiar
miraculoase, fenomenul basarabean rămâne înstrăinat, prelungindu-şi „destinul golgoteean”
(cf. M. Cimpoi), cu o identitate disonantă faţă de cadrul referenţial românesc. Încât şi literatura
din Basarabia, în pofida eforturilor sincronizante, a gesturilor recuperatorii, e şi azi privită ca
o literatură paralelă, sperata integrare culturală fiind – spunea cândva L. Ulici – doar un
„balsam consolator”. Dar literatura Basarabiei nu există în sine; avem, aşadar, obligaţia unei
mai generoase receptivităţi.

Între a decreta că ea nu există (fie în sens valoric, fie ca imposibilitate „localistă”,
ruptă de matca românităţii) şi a prelua necritic abundenta ofertă, alegem, fireşte, soluţia unui
examen calm al reliefului axiologic: cu autori gonflaţi şi statui caricate, cu prestigiu ofilit,
obligând la reevaluări / declasări; cu himera specificului şi suflul profetic, de valenţe sacrale,
oscilând între ruralismul elegiac şi retorica proletariană, vehiculând industrios-stahanovist
poncife propagandistice; cu fireasca „masificare” (cum zicea T. Vianu) a operelor care se
adună în timp (crescând, estompându-se ori chiar „dispărând”) până la actualitatea în mişcare,
literatura vie, orgolioasă, tulbure şi nesigură; cu inevitabilele războaie generaţioniste,
proclamând clivajul „celor două estetici”, uitându-se, păgubos, că valorile coexistă, inclusiv
prin prezenţa / importanţa scriitorilor de fundal.

S-a bătut multă monedă pe acest asincronism basarabean, înnămolit în pitorescul
etnografic, moşionologist (după o vorbă a lui Mihai Cimpoi), purtând otrava
sentimentalismului moldav şi exploatând, cu hărnicie industrioasă, un bătătătorit „pachet”
tematic. Negreşit, literatura din provincia despărţită de ţara-mamă printr-o artificială frontieră
etnică (prelungind dureros schizofrenia identitară) rămâne „o ramură vitregită”, cum nota
ferm Gh. Grigurcu. Iar Alex Ştefănescu, bucuros de regăsire, sesiza că asistăm, prin
recuperarea scriitorilor de dincolo de Prut, la o „îmbogăţire bruscă” a literaturii române. Vom
spune numaidecât că această reîntregire culturală va pricinui şi „pierderi colaterale”. Un dur
examen integrator va clătina ierarhiile, reaşezând – prin validare axiologică – clasamentele.
Reducerea la scară este o acţiune dureroasă şi necesară, refuzând blândeţea unui tratament
filantropic. La fel de adevărată ni se pare însă şi o altă constatare. Sunt multe nume care, în
furnicarul scriitoricesc, rezistă la această confruntare şi care ar merita să circule, cu deplină
îndreptăţire, în ţară. Cu excepţia unor scriitori, lăudaţi sau huliţi pentru vibraţia lor mesianică,
abia optzeciştii poartă, se spune, „aură de învingători”, deţinând şi monopolul sincronizant.
În rest, zic unii, oblomovismul cultural s-a înstăpânit într-un mediu cultural „ofilit”, eclipsând
şi conştiinţa apartenenţei (cultura de referinţă). Dar nu este cazul să aruncăm o umbră idilică
peste învolburata viaţă literară. Nu e vorba de clemenţă pentru veterani, de filantropie pentru
o literatură „retardată” ori de o ciudată amnezie pentru cei care, cum spunea Blaga, s-au dedat
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la „prostituţia slovei”, înnămolindu-se în oportunism şi conjunctural, în lunga domnie a
realismului socialist. Iar sita Istoriei literare e nemiloasă şi cimitirele literare încăpătoare; în
literatură rămân soliştii. 

*

În urmă cu peste două decenii publicam Cele două Românii? (Editura Helicon,
Timişoara, 1993), volum în care deplângeam, pe urmele altora, o aberaţie istorică: existenţa
a două state româneşti! Au urmat: Bătălia pentru Basarabia (în două ediţii, 2000 şi 2002) şi
masiva antologie Poeţi din Basarabia (2010, sub egida Editurii Academiei, în colaborare cu
editura Ştiinţa din Chişinău), fără ecou acolo, supusă unui ciudat embargou, încercând o
radiografiere a fenomenului poetic basarabean pe durata unui secol, pledând pentru edificarea
unui spaţiu cultural comun. Fireşte, refuzând derogări valorice, propunând inevitabile
declasări, în sensul unui metabolism cultural normal, integrând în circuitele noastre axiologice
oferta literară de peste Prut. Temperând isteria antiromânească, românofobia care flutura
pericolul „anexării,”, pregătind – vorba regretatului Andrei Vartic – „coacerea premiselor”.
Vrem a spune, aşadar, că Basarabia nu e o provincie fără literatură, cantonată încă într-o
estetică ofilită, chiar dacă supusă lungă vreme deznaţionalizării (mankurtizării),
recondiţionând – printr-o propagandă ostilă – ficţiuni staliniste. Cum Republica Moldova
există pe harta lumii, cum – inevitabil – e invocată statalitatea, obţinută, e drept, printr-o
anevoioasă legitimare, însoţită de exaltări autohtoniste, întrebarea de neocolit priveşte putinţa
unei literaturi moldoveneşti, suficientă sieşi.

În contextul atâtor false dileme identitare, prelungite inerţial, sfidând adevărul istoric,
soarta „literaturii moldoveneşti” îşi conservă echivocul. Să ne amintim că în cadrul sistemului
literar sovietic, literatura moldovenească, deşi literatură naţională, era parte a „norodului
sovietic”, suportând o presiune slavizantă şi împrumutând, obedient, trăsăturile literaturii
majoritare. Aşadar, ca parte – simbiotică – a literaturii sovietice (multinaţională), ea nu era o
literatură minoritară şi, în consecinţă, nici regională. Sub eticheta acestui etnonim parţial12),
„literatura moldovenească” marca, în contextul bilingvismului impus de stăpânirea ruso-
sovietică, ridicarea subgraiului moldovenesc / basarabean la statutul de limbă literară!
Constrânsă la un „specific artificial”, viaţa culturală recuza „matricea lingvistică”, afişând o
identitate „ordonată”, impusă, constata Dan Mănucă13), atrasă pe orbită moscovită, deschisă
viziunii imperiale. Ca alt posibil pol de atracţie, Bucureştiul era văzut într-o relaţie opozitivă,
jugulându-se tendinţele pro-româneşti. Mai mult, toate canalele de comunicare cu limba
literară standard erau închise, schimburile de cărţi şi periodice prohibite, încurajate fiind
„crizele de orgoliu” deşi literatura moldovenească (un produs hibrid) încorporase valorile
româneşti (Eminescu şi Creangă, de exemplu, ca scriitori canonici). Evident că bolşevizarea
României a „îngheţat” astfel de realităţi geo-politice, ştergând identitatea reală şi cultivând –
la comandă moscovită – conflictul moldovenesc / român, animat de frustrări şi complexe.
Cum Moldova post-sovietică, sub pavăza statalităţii, a încurajat, la rându-i, separatismul
moldovenesc, dubiile identitare, răsfrânte cultural, s-au perpetuat.

Încât, sub presiunea acestor circumstanţe istorice, rămâne – în numele
consangvinităţii – soluţia integrării literare, zestrea literară basarabeană fiind adusă în matca
literaturii române generale, cum propunea – stăruitor – Dan Mănucă14). Ceea ce presupune
acordul mărturisit al părţilor (uneori tacit, deseori încălcat), semnificând şi lichidarea
„jocurilor” duplicitare.

Tectonica literară, schimbările de cod, sarcofagul chirilicelor, îngheţul ideologic,
izolarea istorică, reprimanda ruso-sovietismului, asaltul condeielor oportuniste (dinozauri
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proletcultişti, idilismul de partid), inerţia canonică, consensul obosit, muzeificarea, valul
contestărilor, gâlceava „esenţialilor” cu „expiraţii”, complexul mimetic, retardul,
autoiluzionarea, respectiv declasicizarea, rezistenţa axiologică – toate se vor reflecta, corect
sau fraudulos, în oglinzile criticii. Ceea ce obligă la o continuă revalorizare, operând o
dureroasă reducere la scară.

NOTE:
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Să mori în fiecare zi şi să mori urât! 
Ce trist!

(Note incomplete la o carte)

N-am jinduit niciodată să ajung un pansiv
profesional; dar am gustat panseurile altora, cu
aceeaşi plăcere cu care înghiţi o îngheţată. Nu sunt
un exaltat şi de aceea mi-a plăcut mai mult să
minimalizez emoţia, evitând teatralul...

Interesul pentru cartea lui Dumitru Augustin DOMAN, Moartea de după moarte*, are
deci o altă explicaţie. Mai întâi m-a surprins titlul – căutat, foarte căutat! – care, oricâte petece
de aiureală ar avea, întreţine posibilitatea deschiderii unor ferestre orientate spre „privelişti”
în stare să nutrească reflecţii de a căror seriozitate să nu te miri mai întâi tu. Altfel, cartea
poate trezi pasiuni ajutătoare conturării imaginii „lumii aceleia”, urmate de polemici zglobii,
întreţinute, mai cu seamă, de neofiţi.

De ce mi se pare mie că unele dintre aforismele (originale) ale lui D.A.D. sunt
gnoseologice cumva, iar drumul pe care merge – şi uneori adastă – e al iraţionalului? De aceea
par dincolo de logica formală, pregătind posibilitatea unor mistere (doar e vorba de Marea
Necunoscută!), pe care destui le-ar putea intui mistic, dogmatic deci. „Viaţa este în fond lungă,
îndestulător de lungă. Unii ştiu, alţii află foarte târziu, alţii luaţi cu treburi mari, desigur –
niciodată. Tuturor le foloseşte la nimic această ştiinţă/neştiinţă” (p.109). Oare şi asta (care?)
să fie pricina pentru care termenii folosiţi de autor întrevăd (şi) beţia de cuvinte? Poate o să
fiu mai convingător, citând (iarăşi?): „Cu plapuma lui de nori mai negri, mai fumurii, mai
albi transparenţi, cerul era foarte jos. Era atât de jos că muribundului de pe covorul de iarbă
din faţa casei mereu i se părea că cerul îi va cădea în cap. Şi peste nu mult timp, cerul i-a
căzut în cap. În mod fatal” (p.56). Priveliştea întreţinută de autor e htonică, efectul fiind
indiscutabil hilar, încât comicul pare a fi ţinta, nu iminenţa unui sfârşit, altfel indiferent, oţios
aproape.

Cartea lui D.A.D. e despre o umbră celebră care se plimbă prin lume de la începutul ei
şi o va face, se pare, cine mai ştie cât de-acum încolo. „Umbra morţii se întinde tot mai mare
şi mai mare...” Este o poveste despre stângăcia noastră în a ne apropia de o înţelegere care ni
se refuză, iar când doreşti să ţi se dea totul, ai toate şansele să nu primeşti nimic. „Când soarele
apune cu totul la colţul muntelui argintiu, cascada de aur e tot mai subţire, ca finalul unui
urinat (eu aş fi folosit un termen neaoş, vechi, nu unul... decent! – nota mea, G.N.) de viţel,
iar Simion cel bolnav de trei ani pleacă definitiv din curtea lui mică, plină de oameni bând
fericiţi şampanie spumegândă, Simion se stinge încet dar definitiv cu un zâmbet amar pe

Gruia NOVAC
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buze” (p.65).
Nicio motivaţie nu poate fi admisă în relevarea neputinţelor noastre în faţa morţii, fiindcă

neîndemânatic va fi oricare gest dorit relevant sau reparator. D.A.D. ne-o spune tranşant:
„Nietzsche a murit. Deci, nu mai e totul posibil” (p.37).

Dar rugămintea mea, pentru cititorul bun, e să citească (nu să frunzărească) volumul.
Este foarte important să adăugaţi – mental sau pe-o fişă – propriile dumneavoastră gânduri,

chiar dacă, pe moment n-aveţi încredere în ele,
fiind fie naive, fie incomplete. D.A.D. a fost mai
curajos ca domniile-voastre, cititorilor! Probabil
D.A.D. n-a uitat – şi ideea aceasta o sugerează pe
alocuri – că filosoful Constantin Noica vorbea, nu
în treacăt, de lumina umbrei. Ce va să însemne
sintagma? Că o speranţă trebuie să existe, unii o şi
intuiesc, nu în a învinge moartea, ci măcar în a-i
descoperi, vai, o alternativă. Soluţia? E greu să fii
ferm în opinii, dar găsind un sprijin chiar şi aiurea
te încumeţi. Iată, Cioran de pildă (vezi p.115) ne
vine în ajutor: „Ne zbuciumăm atâta – pentru ce?
Ca să ajungem iarăşi ce am fost înainte de a fi”.
Oare e obligatoriu ciclul: moarte-viaţă-moarte?

Dacă moartea, aşa cum ne aminteşte mereu
D.A.D. în locuri diferite din cartea lui, este „un
proiect dus la bun sfârşit şi de ultimul indolent”
(p.109), te mai linişteşte cumva aserţiunea lui Lev
Nicolaevici Tolstoi (p.107): „Să mori înseamnă să
pleci acolo de unde ai venit. Ce e acolo? Trebuie

să fie bine, dacă ne luăm după acele minunate fiinţe, copiii, care vin de acolo”.
E simplu de înţeles de ce dl. Dumitru Augustin Doman, pertractând îndelung, s-a

hotărât să ne convingă ce este moartea, trimiţând imaginaţia şi dincolo de moarte,
completându-şi intenţia cu contribuţia mizericordioasă a lui Adrian ALUI GHEORGHE,
Legături primejdioase, în loc de postfaţă. Cu tot aspectul livresc al volumului, D.A.D. rămâne
pentru mine un cercetător care şi-a exercitat însuşirea de eseist persuasiv, dându-ne nu numai
un exemplu de cum se experimentează, chiar dacă nu exhaustiv, o temă, dar punând alături şi
propriile opinii frământate în timp. Nimic nu e blamabil din ce-a gândit şi scris D.A.D., mai
cu seamă că structura cărţii îl ajută pe cititorul serios să-şi ordoneze propriile idei.

Întregul volum este al unui scriitor matur, iar cu puţină bunăvoinţă îl poţi încadra în
specia serioasă a nuvelei, întrucât firul narativ e ireproşabil, iar limbajul încântător.

Mă opresc, amintind cititorilor şi lui D.A.D., că, într-un aforism celebru, Lucian Blaga
ne avertiza: „Faptul că vieţile noastre se încheie cu moarte, nu înseamnă că moartea este
scopul vieţii!”

P.S. De „mestecat” certitudinea (aproape) a scriitorului Ion Fercu din Buhuşi, care, într-
o secvenţă din autograful pe cartea impresionantă „Prin subteranele dostoievskiene”, scrie:
„...această poveste despre cel care mi-a spus că 2 x 2 = 4 nu este viaţă, ci începutul morţii...”
De meditat, de meditat, de meditat!

* Dumitru Augustin Doman, Moartea de după moarte, Editura Junimea, 2019, Iaşi, 139 pagini.
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Dar noi suntem cititori obișnuiți

Dar noi suntem oameni obișnuiți, 
de Diana Geacăr,

Editura Paralela 45,
Cartea Românească, 2017

Cu acest nou volum de poezie publicat, Diana
Geacăr ne  propune o întoarcere la dialogul ,,despre
lucrurile cu adevărat importante”, la modul

(modurile) în care își apropie cel mai bine stările și/sau trăirile vechi și noi care îi compun
viața și ce îi creează evenimentele care i-o bulversează,  i-o (re)compun. Nașterea, căsnicia,
moartea sunt decorul perfect pentru manifestările poetei, sunt momentele care fac să se
deschidă porțile și separarea dintre lumi să dispară. Toate se mută aici și, de multe ori, și
acum.

Pentru un maxim de prospețime,
produsul e învelit în atmosferă protectoare...

Poemele din acest volum încearcă să facă vizibil un balans discret între realitate și
componentele ei și între vis și părțile lui ce puteau rămâne în întuneric. Aproape toate poemele
impun un ritm cinematografic, cu imagini tăiate perfect și lăsate să plutească mult și lung în
privirea celui care le citește/privește. Cuvintele au alăturări stricte, au ordine impusă și astfel
evită orice urmă de monotonie impunând textul ca niște posibile încremeniri ale lui în
imaginația cititorului.Versurile impun o lectură sacadată, o lectură întreruptă intenționat pentru
a-ți apropia cuvântul cât mai mult și pentru a-l aduce cât mai aproape de ochiul (devenit corp
al) cititorului.

...- în vis nu am niciun defect
de vedere-,...   

Poezia Dianei Geacăr nu lasă multe posibilități pentru nuanțări, ci alege frustul ca mod
de exprimare, de impunere a poeziei sale, nu desface falduri și nu deschide pliuri, poezia de
aici, din acest volum, opacizează lectura pentru a aprinde și pentru a intensifica trăirile. Fiecare
trăire în parte. Stările confuze și de confuzie sunt pline de dramatism, caută ieșiri și rezultă
izbucniri ale celor mai ascunse trări interioare. Poezia Dianei Geacăr ne propune, ne impune
o întâlnire (întâlnirea!) dintre naștere și prelungirea ei, dintre naștere și moarte, iar între aceste
momente ale vieții trăiesc fantasmele care populează și compun firile neliniștite. Toate se
caută și caută să se regăsească, să se recunoască și să adune imaginile care pot să le compună
și să le impună ca text.

Gabriel ENACHE
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....... Cerul se întinde
peste suprafața vălurită a lacului, ca o substanță

de contrast în creier.....
Dacă aici nașterea are rol de împlinire, tot aici moartea face ca viața celor din preajma

ei să fie plină de un fel de suspans, de momente în care luciditatea este extremă, dureroasă.
Cuvintele nu sunt întotdeauna de ajuns, de ajutor și nu întotdeauna ajung la capăt pentru a-și
face simțit mesajul; trebuie tot timpul făcut un efort (impus de poet) în plus de către cititor,
efort care îl prinde definitiv în plasa fiecărui poem citit.

Poezia de aici, din acest volum este una plină de noduri și încărcată de semne și, în
același timp, aduce după ea un șir nesfârșit de elegii, de son-uri răzlețite de tristețe și de
însingurare, dând vocii care se lasă auzită tonuri marcate arar de bucuria pe care te lasă să o
îngaimi întristarea. Poezia Dianei Geacăr are o doză destul de mare de cruzime, de imagini
care fac privirea să se întoarcă forțat spre (în) interior, în camerele închise ale sufletului,
camere sugerate de imagini parțial color și parțial luminate.

Tata mi-a spus, când nu pot să adorm, să-mi imaginez
un loc în care mi-e bine și să rămân acolo.

Zgomotul lipsește de aici, toate
poemele se petrec, se scriu în liniște, într-o
liniște cum este cea subacvatică, lichidă și
grea în același timp. Absența zgomotului din
aceste poeme creează stările apăsătoare
caracteristice scriiturii sincere, a poeziei tari,
a literaturii încărcate de curajul de a o folosi
în scopul impunerii mesajului ei.

Poezia Dianei Geacăr, noua poezie a
Dianei Geacăr din volumul Dar noi suntem
oameni obișnuiți este dură, are ascuțimi
extrem de tăioase și imagini care
înfrigurează, dar, în același timp, tot aici, tot
în această poezie găsim și descoperim
disponibilitatea de a impune curajul necesar
fiecărei salvări, fiecărei evadări și grația care
poate conduce în liniște și cu bine la
însingurarea necesară ieșirii la liman
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MIRKWOOD/OLD FOREST
Pădurea bătrână

În literatura fantasy clasică, pădurea este
purtătoarea unor mărci cu care o învestește
religia sau societatea. La Tolkien, de exemplu,
spațiile împădurite au un rol mai puțin evident de
limită sau graniță, cât de purtătoare ale unor
valori morale, împărțite dogmatic în bine și rău
sau, mai precis, ființe ale Binelui care vor lupta
împotriva unor (non)ființe ale răului ca alegorii

ale invaziei tehnologice. 
Cea mai mare dintre pădurile Pământului de mijloc este Mirkwood, parte din Pădurea

Bătrână care a avut, pe vremuri demult apuse o întindere mult mai mare decât în prezent. Este
localizată în nord-estul Pământului de Mijloc, la estul râului Anduin, în regiunea
Rhovanion/Wilderland, prima dintre regiunile necunoscute pe care le vor traversa cei patru
hobbiți, Frodo, Sam, Merry și Pippin. Plecați în călătoria care le va marca existența, vor fi
siliți să iasă din spațiul confortabil al Comitatului, să traverseze râul Anduin și să intre în
Pădurea Bătrână. O dată hotărârea luată, apar și temerile legate de necunoscutul teritoriului.
Ieșiți din Comitat și traversând râul, hobbiții ajung în Țara Iedului, o altă regiune populată de
neamul hobbiților, iar recunoașterea caracteristicilor proprie rasei îi liniștește, chiar dacă
trecerea râului (pontonul) reprezintă părăsirea spațiului cunoscut, dar și liantul între Comitat
și restul lumii mari. 

Temerilor celor patru hobbiți se înscriu pe linia clișeelor pe care le întregistrează orice
narațiune despre inițiere. Cunosc din copilărie legendele despre locul înfricoșător pe care
tocmai urmează să îl traverseze, dar se susțin reciproc. Cel mai puțin temător este Merry care
se sprijină pe exeriențele anterioare ale altor hobbiți ce au reușit să iasă nevătămați din pădure,
dar spaima tot persistă. Ca orice loc străin, aflat dincolo de hotare, este populat cu rase
monstruoase (v. Corin Braga, De la arhetip la anarhetip, ed. cit.): 

În Pădurea Bătrână n-o să aveţi noroc, nu se lăsă Fredegar
convins. Nimeni n-are noroc acolo. O să vă rătăciţi. Nimeni nu intră acolo.

- Ba da, intră, stărui Merry. Cei din familia Brandybuck intră -
uneori, când îi apucă. Avem o intrare numai a noastră. Şi Frodo a intrat o
dată, demult de tot. Eu am intrat de mai multe ori; de obicei pe lumină, se
înţelege, când copacii dorm şi sunt mai liniştiţi.

- Ei, atunci faceţi cum credeţi de cuviinţă, cedă Fredegar. Eu unul
mai tare mă tem de Pădurea Bătrână decât de orice altceva ce mi-e
cunoscut: poveştile pe care le aud despre ea sunt adevărate coşmaruri.1

Cora STĂNESCU
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Merry bravează, e lăudăros pe alocuri, iar scopul este să alunge temerile lui și ale
celorlalți trei tovarăși de drum. Cu toate acestea, recunoaște stranietatea pădurii, bineînțeles,
prin comparație cu pădurile neutre și luminoase care populează Comitatul. Dincolo de
mostruozități, adevărata provocare pare a fi copacii: 

Dar Pădurea este stranie. Spre deosebire de Comitat, aici tot ce se afla în
ea este mult mai viu, mai atent la ceea ce se petrece, ca să zic aşa. Iar
copacilor nu le plac străinii. Îi urmăresc. De obicei se mulţumesc doar să-
i urmărească, atât cât ţine lumina zilei, şi nu prea fac mare lucru. Uneori,
cei mai puţin prietenoşi pot să scape o ramură, să scoată o rădăcină, său
să-i apuce cu o plantă târâtoare lungă. Dar noaptea poate deveni foarte
periculos, aşa mi s-a spus. Mi s-a întâmplat doar o dată să mă aflu în ea
după lăsarea întunericului, şi atunci foarte aproape de Gard. Mi s-a năzărit
că toţi copacii şopteau între ei, transmiţându-şi veşti şi complotând într-o
limbă necunoscută; iar ramurile se clătinau şi se agitau fără să fi bătut
vântul. Se spune că, de fapt, copacii se mişcă într-adevăr şi pot să-i
înconjure pe străini şi să-i prindă înăuntru. De mult de tot, au atacat chiar
şi Gardul; au venit, s-au înrădăcinat zdravăn şi s-au aplecat peste el. Dar
au venit hobbiţii şi au tăiat sute şi apoi au făcut un foc de tabăra uriaş în
Pădure şi au ars pământul pe o fâşie lungă la răsărit de Gard. După asta,
copacii au renunţat să atace, dar au devenit tare neprietenoşi. Încă exista
o suprafaţă stearpă mare, nu departe în interior, acolo unde a fost făcut
focul. […] Mai sunt tot felul de ciudăţenii ce trăiesc adânc în Pădure, în
partea cealaltă a ei, sau aşa am auzit; dar n-am văzut nimic de acest soi.
Totuşi, este ceva ce taie poteci. De câte ori intră careva în Pădure, găseşte
drumuri deschise; dar astea par să se mişte şi să se strămute din când în
când într-un fel tare ciudat.2

Stranietatea pădurii este dată de copacii ei care par vii, după mărturiile lui Merry. E vorba
de același tip de conștiență despre care am amintit și în cazul copacilor albi din romanele lui
George R. R. Martin. Din auzite și din experiență proprie, Merry știe că acei copaci sunt vii
și că ar putea comunica între ei ca să nu lase să treacă străinii, iar noaptea devin și mai
neprietenoși. Acest comportament ar explica și faima pădurii ca spațiu greu de traversat din
cauza încâlcelii de ramuri și rădăcini. Tot copacii sunt cei care, se pare, modifică, în timp real,
potecile care străbat pădurea, transformând-o, astfel, într-un labirint. Dacă la G. R. R. Martin
naratorul este necreditabil, iar imaginea se limpezește o data cu fiecare mărturie, în cazul lui
Tolkien, părerea unui singur personaj este cât se poate de aproape de adevăr, chiar dacă are iz
de legendă. Pădurea Bătrână îi rătăcește intenționat pe cei patru, comportându-se ca un
organism viu, dar într-o manieră mai evidentă, întocmai Pădurii Zeilor. Încâlceala voluntară
a potecilor care își schimbă permanent parcursul și agresivitatea copacilor care înghit oamenii
trimite, din nou, la canibalismul ritualic specific unei păduri care trăiește de mult timp și care
funcționează după regulile unor lumi demult apuse. 

Ca în basme, urmând clișeul drumului inițiatic al eroului, Frodo părăsește Shire, ținutul
natal, lumea cunoscută și se aventurează în călătorie. Shire este delimitat de Țara Iedului
printr-un Gard natural, limita între cele două ținuturi. Gardul este trecut pe dedesubt și este
locul pe care Bolger Grăsunul, al cincilea tovarăș de călătorie, nu vrea să îl treacă tocmai
pentru că partea cealaltă a găurii de sub Gard este intrarea în Pădurea Bătrână. Bolger este
prototipul omului obișnuit care, în fața necunoscutului, intră în panică, în sensul cel mai strict
al cuvântului. De altfel, aceeași frică de Pan o vor avea și cei patru călători în timpul traversării
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labirintului mișcător. 
Spusele lui Merry se confirmă, iar Pădurea Bătrână le pune piedici fie schimbând ruta

potecilor, fie așezând copacii în calea lor, fie aruncând crengi groase ca să le blocheze drumul.
Mai mult, copacii le înțeleg vorbele, devenind și mai agresivi. Traversarea ei până la Valea
Salcia presupune străbaterea unui labirint mișcător ce are în centru un spațiu circular, o poiană
mai degrabă lugubră, mărginită de copaci cu frunzișul mai des, formând un zid. Centrul pădurii
este, deci, un zid circular pe care cei patru îl taie diametral, găsind intrarea simetrică în cea
de-a doua parte a pădurii. Cel care îi călăuzește este Merry care nu cunoaște pădurea din
experiență proprie, ci din relatările altora. 

Dacă Shire este un ținut al luminii, al ordinii, al bunei înțelegeri, al grădinilor frumoase
și al ființelor harnice și cuviincioase (într-un sens aproape religios, dogmatic), Pădurea Bătrână
neagă ordinea și determinarea ținutului hobbiților. Gardul separă lumea cunoscută și
primitoare de o lume aflată în permanentă mișcare, cu aversiune fată de ființele necunoscute.
Mișcarea continuă a potecilor (pe orizontală) și cea a copacilor (pe verticală) acoperă cele
două coordonate spațiale ale labirintului, figurat, de data aceasta și în adâncime (trecerea
Gardului este făcută pe dedesubt, printr-un tunel). 

Serpuirea permanentă a potecilor și și copacii permanent agitați este parte a schemei
însuflețitului3 legate de animalizare a cărei manifestări este colcăiala sau viermuirea.
Psihanalitic, este simptom al anxietății, semn că eroul însoțit de ajutoare trece, fără a
conștientiza, într-un alt stadiu al existenței, un prim prag al devenirii. Colcăiala și viermuiala
sunt imagini dinamice ale arhetipului haosului căruia i se asociază și calul iadului (cei patru
sunt urmăriți de călăreții Nazgul).

Modul în care cei patru intră în pădure și dimanica traversării ei trimit la arhetipul
înghițirii pe care Joseph Campbell îl numește burta balenei4. Pântecele este imagine arhetipală
asociată cu devorarea, balaurul, viermuiala intestinală și labirintul. Eroii se rătăcesc, dar
intervine nu o ființă supranaturală care să îi scoată din pădure, ci Poiana Focului, centrul
circular al labirintului. Efortul pe care îl resimt la traversarea pădurii-labirint este în
concordanță cu disponibilitatea acestuia de a-i primi pe călători. Drumul este dificil la început,
devine mai plăcut în apropierea Poienii Focului, după traversarea acesteia senzația de bine se
păstrează, dar se atenuează treptat, până când aerul devine fierbinte și înăbușitor, aproape
insuportabil pentru Frodo care face greșeala de a o ponegri printr-un cântec ce vorbește, în
același timp, de spaimele legate de întuneric, umbre, moarte, toate asociate pădurii: 

Ooo! Rătăcitori în ţara umbrită,
Nu disperaţi, căci, deşi nesfârşită,
Noaptea pădurilor tot o să piară
Şi trecând veţi vedea soarele iară,
Soarele-n apus, soarele-n răsărit,
Ziua ce s-a dus, ziua ce-a venit. 
Căci spre asfinţit ori înspre apus,
Şi pădure şi umbre s-au tot dus, s-au dus. 5

Cântecul e dus cu greutate până la capăt pentru că vocea i se stinse. Aerul părea greu şi
rostirea cuvintelor obositoare6. Incapacitatea lui Frodo de a respira și oboseala aparent
nejustificată sunt indicatori ai traversării unui spațiu echivalent cu pântecele/mormântul. Frodo
are simptomele unui șaman care anulează timpul și spațiul sau ale lui Gavrilescu, protagonistul
nuvelei La țigănci, a lui Mircea Eliade care, în bordei, sub pământ, se simte însetat, aerul e
greu și înăbușitor și se înfășoară chiar, accidental, în draperii ca într-un veșmânt mortuar.
Reacția pădurii jignite nu întârzie să apară: unul dintre copacii bâtrâni lasă să cadă, în urma
lor, o creangă groasă, ca un răspuns la cântec, dar și ca o amenințare.
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Mișcările pădurii, avertismentele copacilor, căldura, liniștea, înăbușeala, umezeala sunt
doar semen ale trecerii unui spațiu mai mult decât neprietenos. Trăsăturile acestui spațiu trimit
către arhetipuri menite să construiască prima etapă a devenirii eroului. Funcționând după ale
legi decât cele ale lumii actuale, Pădurea Bătrână are rolul de a-l purifica pe erou de o serie
de angoase, de trecut și de a-l scoate, din nou, în lume, deposedat de temeri care i-ar putea
împiedica devenirea. Frodo care iese din Pădure are o identitate nouă.

Aventura protagoniștilor prin Pădurea Bătrână nu a ajuns la sfârșit pentru că cei patru
vor avea parte de o ultimă încercare, în concordanță cu amenințările anterioare ale pădurii.
Dacă până în acest moment pădurea doar îi sperie, de data aceasta, ajunși pe marginea râului,
hobbiții întâmpină ultima și cea mai grea încercare pentru că doi dintre ei vor fi înghițiți de o
salcie batrână.

Aflați sub influența unei vrăji a somnului, trei dintre cei patru hobbiți adorm la poalele
unei salcii uriașe. Merry și Pippin sunt înghițiți de două scorburi ale aceluiași copac, iar Frodo
este împins în apă de rădăcinile aceluiași copac. Singurul care rezistă oarecum vrăjii este sam
care îl scoate pe Frodo din apă și, amândoi, încearcă să deschidă scorburile. Lovitura în copac
este ineficientă, nefăcând altceva decât să trezească un hohot de râs salciei care, ulterior, va
comunica cu Pipin în momentul în care Sam va incerca să ardă copacul. Cei doi ostatici vor
fi eliberați de Tom Bombadil care spune un soi de incantație ce va determina salcia să îi
elibereze: Tom sări într-o parte, rupse o cracă ce atârna şi lovi cu ea trunchiul sălciei.

- Dă-l afară, Bătrâne Om-Salcie, spuse el. Ce-ţi trece prin minte? N-ar trebui să te
trezeşti. Mănâncă pământ! Sapă adânc! Bea apă! Du-te la culcare! Acum vorbeşte Bombadil!7

Descântecul lui Bombadil scoate la iveală dorința Omului Salcie (Old Man Willow) de
a-i înghiți pe cei doi, contrar naturii sale de mâncător de pământ și băutor de apă. În același
timp, Bombadil sugerează că Batrâna Salcie s-a trezit, tot contra firii și o îndeamnă să se
reîntoarcă la somn. De unde rezultă că Salcia a fost trezită de intruși și că, de fiecare data
când pădurea este străbătută de străini, copacii, în frunte cu Omul Salcie devine agresivă. 

Imaginea Bătrânului Om Salcie a generat o serie de interpretări datorate insolitului
apariției acestuia și a legăturii sale cu misteriosul Bombadil. Agresivitatea salciei, în particular
și a pădurii, în general, sunt atribute insolite, având în vedere asocierea copacilor cu imagini
ale răului. Confuzia a mers până la identificarea Omului Salcie cu unul din instrumentele lui
Sauron, ipoteză pe care Tolkien a respins-o imediat. De fapt, prin cuvintele lui Bombadil,
Tolkien explică atitudinea negativă a pădurii și a Salciei față de călători și străini. Cei patru
află de la Bombadil că viețuitoarele Pădurii sunt foarte diferite și că ei, în prezent, le pot
califica drept prietenoase sau neprietenoase (conform opoziției dogmatice Bun/Rău), în
realitate, natura refuzînd astfel de calificative. În plus, hobbiții află că atitudinea pădurii este
determinată și de comportamentul distructiv al celorlalți care, de-a lungul timpului, au distrus-
o. (De la Elrond, hobiții vor afla că ce au traversat ei este ce a mai rămas din pădurea care
acoperea odinioară mai mult de jumătate din Pământul de Mijloc). Prin urmare, Tolkien
vorbește despre influența negativă a omului asupra naturii pe care o va dezvolta ulterior,
arătând rolul distructiv al tehnologiei, al războaielor asupra naturii și a omului, în general: 

Ascultându-l, hobbiţii începură să le înţeleagă pe vieţuitoarele Pădurii,
deosebite de ei înşişi, şi chiar să se simtă ca nişte intruşi într-o lume în care
toate celelalte se simţeau ca acasă. Cel care revenea cu stăruinţă în
poveştile lui şi le părăsea de tot atâtea ori era Bătrânul Om-Salcie, iar
Frodo află acum destule cât să fie mulţumit, chiar prea destule, căci
istorisirile nu erau menite a-l linişti. Vorbele lui Tom dezvăluiau inimile şi
gândurile copacilor, care erau adeseori întunecate şi tare ciudate şi grele
de ură faţă de tot ce se mişcă liber pe faţa pământului şi roade, muşcă,
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frânge, taie, arde: distrugători şi uzurpatori. Nu degeaba se numea Pădurea
Bătrână, căci cu adevărat era străveche, o supravieţuitoare a imenselor
păduri uitate; iar în ea trăiau încă, îmbătrânind la fel de repede ca şi
dealurile, străbunii străbunilor copacilor, amintindu-şi de vremurile când
erau stăpâni peste toate. Nemăsuraţii ani îi umpluseră de mândrie şi de
înţelepciune înrădăcinată, precum şi de răutate. Dar nici unul nu era mai
primejdios ca Salcia cea Mare; inima acesteia era măcinată, însă puterea
îi rămăsese verde; unde mai pui că era şi vicleană, stăpână peste vânturi,
iar cântecul şi gândul său străbăteau pădurea de ambele maluri ale râului.
Duhul ei cenuşiu şi însetat îşi trăgea seva din pământ şi se răsfira ca o
ţesătură fină de rădăcini pe sub pământ, şi ca o plasă invizibilă de rămurele
prin aer, până când cuprindea sub stăpânirea sa toţi arborii Pădurii, de la
Gard până la Gruiuri.8

De luat în considerare că această capacitate a copacilor de a vorbi și a comunica între ei
este datorată elfilor (după mărturisirea lui Elrond), specificare pe care Tom Bombadil nu o
face, deși a fost martorul acestui proces. În plus, Tom Bombadil verbalizează ceea ce Pădurea
Bătrână tocmai a încercat să îi învețe, și anume că ființele lumii sunt foarte diferite, iar
diferențele dintre ele sunt demne de luat în considerare. E un mod de a învăța diferența dintre
specii și, la un alt nivel, poate fi un discurs despre rasism. În termenii pe care hobbiții îi pot
înțelege, Tom le explică și de unde provine ura Pădurii față de hobbiți care, în trecut au ars și
tăiat. Este ideea pe care o preia și G. R. R. Martin în cazul copacilor albi. Salcia Bătrână este
sursa acestei legături între copaci pentru că, prin puterea ei, prin pământ și aer, coordonează
felul în care ceilalți copaci comunică. Bătrâna salcie creează un fel de labirint prin aceste
legături care funcționează ca o plasă despre care vorbeste și Ioan Petru Culianu9, prin magie
stăpânind întreaga pădure, râul nefiind o limită.

Bătrânul Om Salcie este un personaj care a stârnit mai multe controverse printre
hermeneuții operei lui Tolkien. De cele mai multe ori a fost asociat cu figurile simbolice din
folclorul anglo-saxon din care Tolkien s-a inspirat1. Chiar Tolkien explică faptul că decăderea
și corupția la care se ajunsese în Eä a afectat până și copacii. Plecând de la această mărturie,
coroborată cu spusele lui Tom Bombadil, Drout afirmă că Bătrânul Om Salcie este primul
exemplu (în ordinea apariției din roman) afectat de aceste vici ale lumii Eä.1 Tolkien a fost
chiar nevoit să explice, printr-o altă serie de scrisori, că identificarea Bătrânului Om Salcie
cu unul dintre instrumentele lui Sauron este greșită. Faptul că Tolkien refuză alăturarea naturii
cu Răul absolut demonstrează că viziunea lui nu este cea a unui creștin conservator, convins
că sursa răului este în copaci, de exemplu, ci că este adeptul unei viziuni echilibrate, în care
predominanța patriarhală a creștinismului nu este absolută.

Este de luat în considerare că imaginea Bătrânului Om Salcie are la bază culte străvechi
ale vegetației. Gary R. Varner e de părere că willow este un derivat din norvegiana veche, din
cuvântul vigger de la care a derivat și wicker (răchită). Cei doi copaci sunt înrudiți, iar
explicația etimologică este plauzibilă.  

De asemenea, situarea permanentă în apropierea râurilor a putut face ca salcia să fie
văzută drept instrument al comunicării cu lumea de dincolo. Ar putea fi explicația gestului
Salciei de a-l îneca pe Frodo, împingându-l în râu cu ajutorul rădăcinilor. Pe de altă parte,
faptul că vrea să îi „înghită” pe Merry și Pippin, folosindu-se și de scorburi, trimite la rituri
sacrificiale performate pe teritoriul Europei, în special la celți. Încercând să reconstituie
panteonul celtic, Mircea Eliade, în Istoria credințelor și ideilor religioase1 spune că forma
sacrificială închinată zeului Taranis, stăpânul luptelor și cel mai mare dintre zeii cerului1
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(asmiliat ulterior cu Jupiter) era arderea de vii a unor bărbați într-un manechin de lemn. Despre
același lucru vorbește și Frazer în Creanga de aur: 

Imaginile gigantice făcute din nuiele de răchită și acoperite cu
iarbă, în care druizii își închideau victimele, ne amintesc construcțiile de
frunze în care se închide atât de des omul care întruchipează spiritual
arborelui. De aceea, constatând că, potrivit creddinței lor, fertilitatea
pământului părea a depinde de îndeplinirea cuvenită a acestor sacrificii,
Mannhardt a interpretat victimele celtice îmbrăcate în răchită și iarbă ca
întruchipări ale spiritului arborelui sau ale spiritului vegetației. Se pare că
acești uriași din împletituri ai druizilor și-au avut până târziu, dacă nu
până în prezent (forme ale sărbătorii se performează și azi, n.n.1), umașii
lor la sărbătorile de primăvară și la cele de vară ale solstițiului în Europa
modernă. 1I

1 J. R. R. Tolkien, Stăpânul inelelor. Frăția inelului, ed. cit., p. 160; 
2 Idem, p. 164-165; 
But the Forest is queer. Everything in it is very much more alive, more aware of what is going on, so to speak,

than things are in the Shire. And the trees do not like strangers. They watch you. They are usually content merely to
watch you, as long as daylight lasts, and don’t do much. Occasionally the most unfriendly ones may drop a branch,
or stick a root out, or grasp at you with a long trailer. But at night things can be most alarming, or so I am told. I
have only once or twice been in here after dark, and then only near the hedge. I thought all the trees were whispering
to each other, passing news and plots along in an unintelligible language; and the branches swayed and groped
without any wind. They do say the trees do actually move, and can surround strangers and hem them in. In fact, long
ago they attacked the Hedge: they came and planted themselves right by it, and leaned over it. […] There are various
queer things living deep in the Forest, and on the far side,’ said Merry, ‘or at least I have heard so; but I have never
seen any of them. But something makes paths. Whenever one comes inside one finds open tracks; but they seem to
shift and change from time to time in a queer fashion. (J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings, The Fellowship of the
Ring, HarperCollins Publishers, London, 2008, p. 144-145).

3 v. Gilbert Durand, Structuri antropologice ale imaginarului, ed. cit.,  p. 72 și urm.;
4 v. Joseph Campbell, Eroul cu o mie de chipuri, ed. Herald, București, 2015; 
5 J.R.R. Tolkien, Stăpânul inelelor. Frăția inelului, ed. cit., p. 167-168; în original O! Wanderers in the shadowed

land despair no! /For though dark they stand, all woods there be must end at last, and see the open sun go past: the
setting sun, the rising sun, the day’s end, or the day begun. For east or west all woods must fail . . . (J. R. R. Tolkien,
The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, ed. cit., p. 147)

6 ibidem; în original, his voice faded into silence. The air seemed heavy and the making of words wearisome
(ed. cit., p. 147)

7 Op. cit., p. 178; în original Tom sprang away, and breaking off a hanging branch smote the side of the willow
with it. ‘You let them out again, Old Man Willow!’ he said. ‘What be you a-thinking of? You should not be waking.
Eat earth! Dig deep! Drink water! Go to sleep! Bombadil is talking!’, op. cit., p 158;

8 Idem, p. 191;
9 Ioan Petru Culianu, Eros și magie în Renaștere. 1484, Nemira, 1994;
1 v. Michael D. C. Drout, J. R. R. Encyclopedia..., Routlege, New York, p. 373;  
1 ibidem;
1 op. cit., vol II, p. 143;
1 ibidem
1 v. https://en.wikipedia.org/wiki/Wicker_man
1 George Frazer, Creanga de aur, Editura Minerva, vol. V,  București, 1980;



Vârsta erotică (fragment)

La Iași, primul drum l-am făcut cu Salvarea.
De câte ori am încercat să-l reconstitui, n-am
reușit să salvez decât fragmente disparate,
fulgurații ce se sting una după alta, haotic. În
penultima clasă de liceu, cei care voiau să de
examen la facultate, erau obligați să facă muncă
patriotică, să prezinte la dosar  carnetul de

brigadier. Eram pe șantierul tineretului de la Zastava, unde se prelungea calea ferată spre
Cerepcăuți. După trei săptămâni, 21 iunie – 11 iulie, în ultima zi, terminasem de descărcat
vagonetul, moment în care escavatorului i s-a deschis cupa și o bucată imensă de rocă mi-a
prins picioarele. M-am trezit noaptea la spital, la Bogdănești. Nu știu ce s-a întâmplat (am
aflat mai târziu că nu putea decât să-mi amputeze stângul), totul e noapte. Cine a hotărât să
mă trimită la Iași, n-am aflat. Ceea ce nu pot uita este durerea de nedescris, tăierea pe viu a
osului, hârjâitul de ferăstrău mă cutremură și azi.

M-a trezit un puternic miros, cunoscut, de tutun:
– Ce-ai pățit, mă, Bubulache? Paranghelul mâne-sa de treabă… hai, nu mai plâmge,

doare rău?
– Doare, Taicule…
N-am fost, de la absolvire, nici la revederea de zece ani, nu am avut curajul să mă

duc. Rana de la picior se vindecase, dar în suflet era încă vie. De câte ori închideam ochii, o
vedeam mergând în fața mea, îi auzeam râsul gâlgâit, sacadat, îi simțeam mirosul parfumului
stins de floare exotică; ochii se deschideau imediat, ca și cum aș fi vrut să-mi dovedesc că nu
e vis…

Când s-au afișat rezultatele, așteptam să-mi fac loc să văd dacă sunt pe listă. Cineva
îmi pune mâna pe umăr. În Iași nu cunoșteam pe nimeni. În primul moment nu l-am
recunoscut.

– Cum merge piciorul?
– Bine, din când în când se supără pe mine, mai ales când merg mult.
– Va mai dura câțiva ani, poate… Tânărul a suferit un accident urât, a trebuit să-i

recompun tibia… Țin bine minte: Lupu? Ion, parcă… Ea e Astrid, fata și fala mea. A reușit
pe primul loc, cu zece… Faceți cunoștință… Mă întorc într-o secundă, las doar orarul la
secretariat. Secunda aceea a durat o veșnicie: când a simțit că-i întind mâna, a lăsat ochii în
jos, a deschis poșeta cu o încetineală ostentativă, parcă dezamorsa un focos de bombă, a extras
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un fragment infim de piele de căprioară, și-a scos ochelarii și a început să-i șteargă cu o atenție
hiperconcentrată, ca și cum de acea operațiune depindea soarta întregii planete… Deși strâns
în coc, fire rebele de păr o luau razna în cele mai incredibile direcții: un pufnet scurt, mai
mult pe nas, expediat spre firele care-i alunecau mereu pe față, era însoțit de imperceptibilă
grimasă, mai mult ca sigur o înjurătură mută. Nicio privire, niciun sunet…, din când în când
ridica ochelarii, îi cerceta îndelung și, nemulțumită de starea lentilelor, relua operațiunea de
curățare. Înregistram detectivistic fiecare detaliu fizionomic ca într-o fiță de observație: gât
lung, prea lung, dacă n-ar fi purtat un pulover din cele fără tăietură, cu manșeta sub bărbie,
ovalul feței prelungit ușor în bărbia trasă spre interior, fruntea lată, bombată, ochi verzi (?),
ten palid-măsliniu, deasupra buzei superioare o umbră diafană, ușor întunecată, nas perfect
proporționat. Nicio urmă de fard. Colegele mele, în ultima clasă, la ieșirea din liceu își
compuneau măști monstruoase de vampe.

– Am întârziat, a trebuit să semnez un convocator pentru ședința de miercuri… Unde
vei locui?

– La cămin.
– E bine, eu tot la cămin am stat șase ani… Dacă ai nevoie de ceva, mă găsești la

clinică, zilnic, la contravizită. Succes!
Când, cum au trecut patru ani? Cursuri, seminarii, sesiune de examene, vacanțe la

Bahnea. Colegii plecau la mare, la munte, Făgăraș, Bucegi, Apuseni. În patru ani, nu numai
că n-o întâlnisem niciodată, dar o și uitasem. Dacă n-a fost o năzărenie, într-o duminică am
văzut-o la o trecere de pietoni, de lângă Palatul Culturii, pe un scuter: cască și ochelari de
motociclist, în spate, un câine imens (buldog?) cu labele din față pe umerii ei. Trecătorii
întorceau capul, zâmbeau, probabil nu văzuseră nicio fată pe un asemenea vehicul, abia se
obișnuiseră cu câteva curajoase care șofau.

La sesiunea de comunicări de la finele anului patru, în prezidiu era și Livezeanu:
– Nu știam că ai preocupări… înalte. Interesantă ipoteza, formularea ar trebui curățată

puțin… Cu cine colaborezi? Să te recomand doctorului Pătrașcu-Iași, va fi bucuros să
descopere un studios, specie deficitară… Ce program ai după-masă? Treci pe la mine, după
șase, uite cartea de vizită, dă totuși un telefon în prealabil, să nu intervină ceva, azi e joi și s-
ar putea să fie concertul maestrului Ursu, n-am reținut exact data. În orice caz, felicitări și…
te așteptăm… À propos, știi ce m-a întrebat într-o zi Astrid?

– Ce-ți mai face pacientul?
– Care?
– Cel cu tibia…
N-am dat telefon și nici nu m-am dus. Mai degrabă aș fi mers la ștreang, la ghilotină

sau la rug. La cursuri, mă strecuram pe lângă pereți, să nu dau cu ochii de Livezeanu. A treia
sau a patra zi, mă strigă Dan:

– E un anunț la avizier, du-te la catedră, la Pătrașcu.
Nu-l cunoșteam.
– Am fost chemat de domnul profesor Pătrașcu-Iași.
– Eu sunt, tocmai voiam să plec. Te-a recomandat doctorul Livezeanu. Ai prezentat

o comunicare, ceva despre un tratament empiric, naturist. N-am putut să particip. Despre ce
e vorba? Sau, mai bine, îmi aduci textul?

Între timp, coborâsem scările de la etaj la parter și ajunsesem la ieșire. În ușă, Astrid:
– Tata e la decanat? Și, brusc, spre mine: – Ce surpriză!
– Văd că vă cunoașteți, poate știe dânsul. Vă salut. Și nu uita textul. Pătrașcu-Iași

duse două degete la cozorocul șepcii în carouri verzi-negre, cu familiaritatea unei vechi
cunoștințe.
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– Ai făcut ceva exerciții de conversație? Câți ani sunt? Patru? 
– Așa și așa.
– Tata mi-a spus că nu stai degeaba. Mâine seară avem un eveniment în familie:

bunicul se retrage din activitatea dirijorală. Vino la concert. Nouăsprezece fără zece, la intrare.
A ambalat, a virat brusc, nnicio privire în urmă. La fără douăzeci eram în fața intrării,

la fără zece, toți trei urcam treptele. Astrid îmi făcea semne de recunoaștere încă de pe alee…
A doua zi, Astrid mă aștepta la avizierul facultății:
– Ți-a plăcut concertul?
– Desigur.
– De ce… „desigur„? Nu trebuie să-mi faci plăcere mințind. Aseară, bunicul n-a fost

în forma cea mai bună; câteva intrări le-a întârziat, aplauzele au fost pentru concert, pentru
numele lui, pentru ce a suferit. N-a făcut niciun compromis, a rezistat tuturor atacurilor, n-a
cedat șantajului.



38

Despre adevăratul „popor vegetal”

Început de toamnă pariziană. Mai cald ca de
obicei sau așa ni se pare sau mass media au reușit
să ne convingă de realitatea încălzirii globale. In
schimb, aceleași obsesii și năravuri galice:
contestații, greve, indignări naționale. Hotărât
lucru francezul e cârcotaș. Generalul (De Gaulle,
bineînțeles) avea dreptate: „Cum să guvernezi o
țară în care există 258 de feluri de brânză ?”

Însă nevrozelor tradiționale, anul acesta li 
s-au adăugat veritabile anxietăți ecologice: pădurea amazoniană arde sub privirea oarbă a
întregii planete, în timp ce „cruciada copiilor”, condusă de Greta Thunberg, nu găsește un
ecou audibil. Francezii protestează împotriva angajamentelor nerespectate ale guvernului, (e
adevărat cu mai putină vehemență decât pentru legea pensiilor), triază deșeurile, mănâncă
organic și vegetarian, grădinăresc până și pe acoperișurile Parisului. Și citesc. Citesc cu
pasiune, sperând să găsească răspunsuri și soluții, transformând de exemplu în bestseller o
carte a unui silvicultor german, Peter Wohlleben Viața secretă a copacilor. Ce simt, cum
comunică.1

Adeziunea la narațiune este imediată și provine din sinceritatea autorului, care
mărturisește încă din primul paragraf că la începutul carierei sale știa „aproape tot atât de
puțin despre viața secretă a copacilor pe cât știe un măcelar despre viața afectivă a
animalelor.” Secretul celebrității acestei cărți ar trebui căutat și în stilul accesibil și
nepretențios cu care observațiile științifice sunt distilate sub forma unui discurs, de multe ori
cu tonalități de poveste. Descoperim cu uimire - poate nu atât în calitate de lector român care,
în urma unei coabitări îndelungi și nu foarte îndepărtate pe scara istoriei, recunoaște o relație
fraternă cu codrul - similitudini ignorate între societățile umane și cele silvice.

O vastă experiența în calitate de responsabil al unei păduri de fagi din vestul Renaniei 
l-a convins pe autor de existența unui veritabil comportament social al copacilor care, în
păduri, trăiesc în colectivități solidare, superorganisme comparabile cu coloniile de furnici.
Fagii, de exemplu, dar nu numai, conectați prin intermediul rădăcinilor, formează un fel de
rețea internet a pădurilor, pe care Peter Wohlleben, inspirat, îl numește « Wood Wide Web ».
Aceasta vehiculează informații prin semnale chimice și electrice despre atacuri de insecte sau
ariditatea solului.

Uzând de numeroase exemple concrete, dar și de surse științifice, autorul ne conduce
progresiv spre intuiția unei adevărate inteligențe vegetale. „Comportamentul” activ, constatat
al copacilor ar putea nuanța chiar scepticismul celebrei interogații a Anei Blandiana: 
„Cine-a văzut vreodată/ Un copac revoltându-se?” Cert, nu avem dovezi de răzvrătiți printre
membrii comunității forestiere, în schimb ni se oferă numeroase și uimitoare probe nu numai
ale capacității lor de a se adapta condițiilor celor mai neprielnice, dar și de a riposta chiar cu
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ingeniozitate, am putea spune. Pentru a se apăra, ulmii și pinii, de exemplu, sunt capabili de
a identifica saliva insectelor dăunătoare și de a produce substanțe specifice, care îi atrag pe
prădătorii acestora, dând în același timp alarma prin intermediul rădăcinilor. Când alertele
trebuie comunicate în urgență, copacii apelează la calea aeriană, organizând veritabile strategii
colective. Pentru a îndepărta girafele care le mănâncă frunzele, salcâmii din savana africană
augmentează în numai câteva minute cantitatea de substanțe toxice prezentă în acestea.
Animalele se îndepărtează și trec la următorii arbori. În mod foarte curios, nu la cei mai
apropiați, ci la cei aflați la o distanță de mai bine de o sută de metri. „Cauza este
surprinzătoare: salcâmii atacați emit un gaz (etilena) care îi informează pe congenerii lor
despre iminența unei primejdii.” 

Mai mult, în capitolul „Toți solidari” descoperim cum această inedită capacitate de
comunicare și cooperare dobândește aspecte nebănuite ale unei veritabile „justiții
redistributive”. Aflăm astfel că o populație silvică din aceeași specie, e capabilă nu numai să
comunice prin intermediul rădăcinilor, dar să și împartă substanțele nutritive între membrii
care beneficiazà de mai multă lumină și de un sol bogat cu ceilalți, mai puțin norocoși,
susținându-i chiar pe cei bolnavi. „Pe scurt, conchide Peter Wohlleben, într-un fel, sistemul
funcționează ca serviciile noastre de ajutor social.”

I s-ar putea reproșa autorului un exces de antropomorfism, ca atunci când vorbește despre
„copaci-părinți”, care veghează la buna creștere a lăstarilor. Obligați să rămână în umbra
falnicelor coroane seculare, cei tineri nu beneficiază decât de un infim procentaj de lumină,
în jur de 3%. În consecință, o fotosinteză redusă îi obligă la o creștere lentă. Legea junglei
sau a evoluției am putea conchide. În realitate, această „educație strictă” este sinonimă cu o
dezvoltare durabilă. Crescând încet, celulele vegetale înglobează cât mai puțin aer și produc
astfel un lemn cât mai dens, și cu atât mai rezistent în fața intemperiilor de tot felul.

Revenind la antropomorfism, fie că e vorba de comunicare, solidaritate sau educație,
cititorul îl acceptă fără prea multe opoziții raționale. Explicația este de căutat probabil în
oarece atavisme preistorice. De altfel, personificarea elementelor vegetale este probabil una
dintre cele mai frecvente figuri de stil din folclorul românesc. Aici identificarea om/arbore
nu este decât o imagine cu care autorul își ademenește lectorul până în momentul în care îi
oferă o explicație cu argumente bazate pe logică sau pe observații științifice. În cazul de față,
demonstrația are două calități. Pe de o parte este extrem de simplă, elementară chiar:
supraviețuirea individuală este condiționată de bunăstarea colectivă: ”când cei slabi dispar,
toată lumea pierde. Pădurea devine vulnerabilă, deschisă arsurilor soarelui, vânturilor
violente care pătrund până la pământ și care modifică ambientul climatic, răcoros și umed”.
Pe de altă parte, și probabil că aici trebuie căutat „misterul” succesului acestei cărți care
pasionează dincolo de cercul câtorva botaniști, explicația devine parabolă: umanitatea a uitat
să fie pădure, iar consecințele catastrofice ale egoismului individual sau național ne vor afecta
în egală măsură, mai devreme sau mai târziu.

„Casa noastră arde și noi ne uităm în altă parte”. Cu aceste cuvinte, Jacques Chirac,
fostul președinte francez, deschidea discursul său la Summitul privind dezvoltarea durabilă
de la Johannesburg, în 2002. Formula dobândește un ecou particular astăzi, când rapoartele
științifice alarmante în legătură cu încălzirea climatică se multiplică.

E greu de crezut că un popor (în speță, cel francez), în care fiecare cetățean a convertit
dreptul de a-și exprima opiniile în datorie de onoare, are capacitatea de a deveni națiune,
aproape instantaneu, sub impactul unei emoții puternice – atentatele sau mondialul de fotbal,
de exemplu. În același fel, ostilitățile declanșate de diverse reforme sociale au amuțit dintr-o
dată în acest sfârșit de septembrie la anunțul morții lui Jacques Chirac. Ca o dovadă că un
popor poate deveni din când în când pădure.

1 Tradusa în Franța la editura Les Arènes, în România la editura Publica, cartea a apărut în Germania cu titlul
original Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren- die Entdeckung einer verborgenen
Welt, în 2015, la editorul Ludwig Verlag.
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Toamnă aurită
A scris frumos, verzui,
Un foșnet de pe-o carte,
Cu degete de frunze
Și sincere idei
Cum s-a-mpărțit, departe,
Pământul în cuvinte
Lăsate-n colț de zâmbet,
Înfiorat de ploi.
Nu știe nimeni, însă,
Cuvântul tresărind
De-atâta fremătare
Tomnatic deslușită;
Înghesuim în totul
Banalul infinit
Cu-o blândă colorare
De toamnă aurită…

Margine de cuvânt
Te-am regăsit lângă o margine de cuvânt.
Îți așteptai diacriticele,
Uitate, discret, în alt timp.
Bucură-te că ruga ți-a fost îndeplinită
Și te-ai maturizat în vers,
Cu gânduri sensibile și rotunjite!
Te-am regăsit toamna…
Ce de toamnă!
Parcă s-a uscat cerneala peste ultimul cuvânt,
Mângâiat de vântul ruginiu și duios!
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Spectator
Umblăm prin ploaie
Când, de fapt, la noi e încă soare.
Ne-am descătușat de idei
Și am început să devenim titluri.
Aș avea nevoie să rămân singur
Ca să-mi ating realitatea
Cu glasul cald al speranței,
Până când în viața mea
Voi deveni un spectator.
Aș vrea să am ploaia mea
Care să-mi mângâie pasul de lut
Să-mi smerească mândria
De a mă crede o poveste.

Uneori ne-am jucat
Uneori lăsăm o parte din noi
acolo unde ne-a fost toamnă,
Unde am crezut că se scurtează drumuri,
Unde a durut să fim hotărâți,
Unde ne-am jucat de-a gânditul și răzgânditul.
Degeaba pășim peste cuvinte,
Că relativul conturează drumuri, scurtează
cărări,
poate… zboruri.
Lăsăm o parte din noi în iertări,
Rătăcitor de frumos,
Nu din credință sau credincioșenie,
Ci din deprinderea de a fi buni.
Ne construim mai departe,
adunându-ne bucățile de suflet,
frumos lipite.
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te-aș fi iubit ca pe-o cerneală
și ți-aș fi fost pe veci albastră…
eu toc și tu o călimară

buzele mele au căpătat
conturul ochilor tăi
dansăm îmbrățișați
în silueta unui sărut ascuns

chiar și atunci când nu voi mai fi
ceva din mine va continua să fie
într-un cer absolut
într-o rază de soare
într-o amintire
sau într-un sertar

când mâinile mele
își vor aminti începutul
va fi sfârșitul unui drum
despre care doar timpul mai poate înălța
zmeie din hărtie și baloane de fum

ce spui este ce îmi doresc
ce-mi doresc este despre ce nu pot
ce nu pot este despre ceea ce vreau
ce vreau este despre un alt timp
un timp ce arde într-o candelă
o candelă ca un răsărit

dă-mi un cuvânt și voi scrie o carte
dă-mi o șansă și voi crea o lume

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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ecou

fiecare cuvânt al fiecărei cărți naște și
crește un labirint, unul din care minotaurul a fugit
definitiv.
unul din care se poate ieși, după care poți fi văzut
și adulmecat.
fiecare cuvânt al fiecărei cărți este
poveste. este povestea mult așteptată
fără de sfârșit. fără de început.
fără capăt.
fiecare cuvânt al fiecărei cărți este
fără întoarcere, este mereu lumina
care urmează
este lumina îndrăgostită care întotdeauna te face
vizibil.
care îți dă viață, care îți amplifică viața.
fiecare cuvânt al fiecărei cărți
este începutul și este sfârșitul
este calea, este adevărul, este moartea.
fiecare cuvânt al fiecărei cărți așteaptă să fie scris
cel mai frumos și desăvârșit.

starea de fapt
din durere, din suferință, din neputință mai ales,
se naște și crește, se face vizibilă
starea de fapt care mă încălzește, care mă încinge și care mă arde.
ființa care mă locuiește pulsează în continuare,
face ce face și dă semne de viață.
toate completările nu duc spre o emancipare a firii,
a firii care se zbate sub această trăire, sub aceste trăiri
toate duc mai departe stările de durere, de frică, de panică
stările care ajută de cele mai multe ori căderea
surparea acestui construct care este corpul meu
locuit de creierul meu zgomotos.
mirarea își face mereu cuib lângă sufletul meu,
lângă sufletul meu miezos dar atât de firesc uscat,
uscat și ajutat să își evapore toate lichidele dulci,
toate lichidele acre, toate lichidele tari.
amorf  și distant
așa se arată și se complace fiecare rid al lui
fiecare trăsătură care îl încinge.
pași mari sau mici
parcurg toate fazele căderii sau urcării.

Gabriel ENACHE
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the corpse
au fost zilele nemuririi feroce
descărcate cuvânt cu cuvânt
literă cu literă
din carnea obosită de atâta viață
au fost nopțile înălțării fără oprire
descărcate minut cu minut
oră cu oră
din firele răsucite
îndoite pe lung
au venit literele cuvintele
minutele orele zilele anii
și au văzut zilele nemuririi
și nopțile înălțării
și s-au făcut ghem dureros
din care s-au tors
nașterea și mai târziu îmbrățișarea

O noapte cu mama

Am văzut cum se naște un copil, un copil adevărat. Eram un copil care privea, care
vedea cum vine pe lume un copil. La început priveam cu un aer melancolic mirat, curios,
sau viclean, nerăbdător să degust întîmplarea.Un zîmbet înflorit brusc pe față, în așteptare,
un zîmbet ghiduș, drăgălaș, de copil ce-și provoacă iluzii.

Atunci așteptarea, spaima au apărut, și-au făcut simțită prezența, acum se făcea
simțită cu adevărat, adevărata sfîșiere. Pînă atunci mă amăgisem purtat cu gîndul în altă
parte, la zgomotul făcut de obraji frecîndu-se de pereții de sticlă însuflețiți brusc de
cuvintele împrăștiate în capul meu cu dărnicie, cuvinte risipite zgomotos pe mesele la care,
cînd plîngeam mă așezam.

Atunci am văzut cum vine pe lume un copil tăcut, însoțit de țipetele sfîșietoare ale
mamei suferinde. Atunci am văzut cum moare un copil și cum mama trăiește în continuare
moartea lui. Atunci am văzut sîngele adevărat, dătător de viață și darnic cu moartea, moale
și intens colorat, pe mîinile mele. Atunci am fugit în cuvinte, cuvinte care îmi alimentau
gîndurile calde și atît de multe. Atunci am început să îmi strîng corpul în palme pe bucăți,
pas cu pas.

Atunci am îndrăznit și am văzut: cînd durerea este mai mare Dumnezeu este
aproape. Am simțit și am văzut cum se naște și nu mai pleacă durerea, la început ascunsă
sub zîmbetul înfricoșat de copil, durerea definitivă, fără leac, luminînd intens singurătatea.

De atunci, sfîșiat dureros de lumină, de lumina singurătății, sufletul meu plutește
ca un fluture în jurul luminii îngroșate de fum.

De atunci mă întorc la locul acela, locul care a înghițit copilul tăcut într-o noapte și
acolo rămîn cu gîndurile mele tulburi, neclare, în stratul de întuneric ce acoperă totul.

44 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 3-4, iulie-decembrie 2019



Între Uitare Și Tonuri De Gri 
de Rose Black 

Un salon prăfuit în care mobila provenea
dintr-un secol îndepărtat ne-a înconjurat, iar cu
excepția unor urme de pași, care începeau să se
îmbrățișeze cu fulgii de praf care pluteau prin aer,
locul era diferit de tot ce văzusem până atunci. Kol
a deschis draperiile, tușind în pulberea cenușie care
se agățase de hainele lui, formând perechi grațioase
care se zbăteau într-un dans neobosit pe care noi nu
aveam cum să le înțelegem sau să le oprim cu

efemeritatea noastră. 
—M-am gândit că-ți va plăcea. Trupului său i se alăturase un contur de argint și as fi

vrut să stau pe podea și să-l privesc până când soarele avea să apună pentru ceilalți, dar nu
pentru noi, lăsându-ne să visăm în continuare. 

—Este extraordinar! am zâmbit, uitându-mă în jur cu teama de a nu risipi frumusețea
aceea perfect conservată, iar Kol a respirat cu un zâmbet care mi-a ucis simțurile. Îmi arătă
un teanc de hârtii, desene și bucăți de scris, toate împrăștiate într-o nebunie uimitoare. Ne-am
așezat pe podea, în fața ferestrelor, Kol cel obișnuit nu ar fi făcut asta și nici eu, nu am fi stat
în praf – dar eram acolo. 

—Îmi place locul acesta. Nu știu de ce, dar am simițit că ar trebui să-l vezi și tu. 
—Nu suntem în tunel, am spus ca o constatare, trăgându-mi picioarele aproape de piept,

lăsându-mi bărbia să se odihnească pe genunchi, iar el îmi urmărea fiecare mișcare. 
—Intrarea a fost zidită cu mult timp în urmă, dar suntem în conac, am recunoscut

ferestrele. 
—Sunt făcute de tine? Am întrebat cu emoție, luând o hârtie la întâmplare din teancul

de lângă noi, lăsând lumina să se reverse peste noi. 
—Da, o parte din ele. Unele sunt făcute de mama, iar altele cred că sunt desene și scrisori

colecționate. Îi plăceau lucrurile astea... 
—Ăsta este făcut de tine, am rostit cu încredere. Liniile sunt cumpătate, puternice și

totuși fragile- este un inel perfect. 
—Nu încă, dar va fi într-o bună zi. 

Am stat împreună în confortul acela plăpând, feriți de lume, printre idei, râsete și praf.
Speram că ne vom mai întoarce la acele clipe, însă știam prea bine că odată ce vom pleca de
acolo, nu ne va mai lega nimic din ceea ce reușiserăm să descoperim în acel loc. Kol avea să
se comporte de parcă nu a zâmbit vreodată la auzul cuvintelor mele, iar eu îmi voi ascunde
dezamăgirea în realitate, deși voi vrea din tot sufletul să găsesc acea sală închisă în timp și

Bianca BĂLEANU*
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mă voi gândi la zidul care o astupă, dar pereții nu-și spun secretele și mă vor privi cu
îngăduință atunci când voi avea vreo bănuială, iar palmele mi se vor lipi de vreun zid familiar
sau poate voi tresări la vreo fereastră sau draperie asemănătoare cu cele din salonul părăsit.
Știam că vom lăsa sentimentele acolo și nu vom mai vorbi despre nimic... și voi fi împăcată
cu tăcerea lui pentru că nici eu nu aș îndrăzni să spun ceva despre viața aceea de câteva ceasuri.
Mi-am promis că nu voi uita și totuși am făcut-o. 

................................. 

Chiar și în miezul apusului de noapte o vad de cealaltă parte a mesei, briza oceanului
prizându-se în părul său, așezându-și mâinile rănite sub obraji, așteptând să îi spun ceva. Dar
o ignor și îi ofer un început fericit. 

Este o melancolie dulce acolo unde uitarea și tonurile de gri se împletesc. Este o liniște
suavă și plină de spini, încât trebuie să fii atent ca nu cumva să-ți străpungi inima. 

(fragment din „Între Uitare Și Tonuri De Gri”) 

*Dragi cititori,
Pseudonimul meu literar este Rose Black și am început să scriu în perioada liceului, fiind

încurajată de o prietenă pasionată de lectură și artă. „Între Uitare Și Tonuri De Gri” reprezintă
debutul meu literar și prima mea carte scrisă în limba română, având până în momentul de
față mai multe nuvele în limba engleză care nu au văzut, încă, lumina tiparului.  „Între Uitare
Și Tonuri De Gri” este un roman captivant care îmbină realitatea neșlefuită cu o doză de mister
și imaginație, dorind să transpună cititorii în lumea enigmatică a protagonistei, Karlie
Williamson. 
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Universitatea din Cernăuţi1

La un secol de la răpirea nordului
Moldovei, teritoriu numit Bucovina după 1775,
imperialii au înfiinţat la Cernăuţi o universitate de
limbă germană, numită Francisco-Josefina, după
numele împăratului Franz Iosif. Aceasta a fost
inaugurată la 4 iulie 1775 şi avea o Facultate de
Teologie Ortodoxă, una de Drept şi una Filosofică,
numită în alte ţări Facultate de Litere şi Filosofie şi

Facultatea de Ştiinţe. Facultatea de Teologie Ortodoxă avea ca înaintaş Institutul Teologic din
Cernăuţi, ale cărui cursuri erau prezentate mai ales în limba română, fiind o instituţie
românească. Facultatea Filosofică avea o seamă de secţii: Filosofie, Filologie şi lingvistică,
Istorie, Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, Limbi Moderne (aici se făceau cursuri de
stenografie). La celelalte facultăţi, cursurile se predau numai în limba germană. Se ştie că
,,înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi a avut o influenţă benefică asupra creării unei
intelectualităţi bucovinene româneşti atât prin cursurile universitare, cât şi prin apariţia
societăţilor studenţeşti româneşti”, acestea contribuind decisiv la renaşterea spiritului
românesc (p. 17).

La 1 februarie 1919, Universitatea din Bucovina îşi reia cursurile, iar la 1 octombrie
devine universitate românească. Deşi au fost solicitaţi să rămână în continuare la universitate,
să înveţe limba română, cei mai mulţi profesori neromâni  au plecat din Cernăuţi, unde au
rămas doar câţiva: Carl Siegel (până în 1928), Carol Bauer, Eugen Herzog. Inaugurată la 24
octombrie 1920, de faţă fiind regele Ferdinand şi regina Maria, Universitatea din Cernăuţi a
avut rol excepţional în viaţa culturală românească, formând nenumăraţi specialişti şi scriitori
ori publicişti. Plecarea profesorilor străini nu a creat niciun fel de dificultăţi, întrucât au fost
aduşi, în posturile rămase vacante, noi profesori, din Bucovina şi din celelalte provincii
româneşti.

Apar acum periodice ştiinţifice şi literare pregătite de facultăţi şi de profesori, cu
precizarea că ,,universitatea austriacă n-a editat periodice ştiinţifice” (p. 19). Profesorii se
impun în faţa studenţilor prin erudiţie şi prestigiu (p. 20).

Faţă de universitatea austriacă, s-a mărit mult spaţiul de învăţământ. Secţiile
facultăţilor erau numite institute. Biblioteca universitară era una dintre cele mai mari din ţară
şi urma să se construiască un palat al bibliotecii şi al Arhivelor Statului, construcţie care a
ajuns până la acoperiş până în 1940, când evenimentele au oprit lucrarea. Centrul universitar
Cernăuţi avea la 1938 un număr de 543. 387 cărţi şi broşuri, multe periodice, almanahuri,
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calendare, cărţi rare, între care şi incunabule, cărţi vechi, aproape 500 manuscrise, cărţi în
multe limbi; au fost organizate expoziţii şi alte evenimente la baza cărora a fost cartea. ,,În
prezent, o parte a universităţii de stat ucrainene este instalată în fosta Mitropolie românească
a Bucovinei” (p. 31).

Au funcţionat în Bucovina interbelică multe societăţi româneşti, germane, ucrainene,
evreieşti, poloneze (p. 33). Acestea au avut legături cu numeroase societăţi culturale din ţară
şi de peste hotare (p. 33-36).

În Dările de seamă prezentate la inaugurarea fiecărui an universitar, rectorul le
atrăgea atenţia studenţilor că ei învaţă nu doar pentru ei, ci şi pentru ţară. Primul rector român
(anii 1920-1921) şi ultimul (1939-1940) a fost profesorul Ion Nistor. El a înţeles că
universitatea cernăuţeană ,,a devenit un focar important de cultură şi civilizaţie românească,
obţinând frumoase rezultate didactice şi ştiinţifice”, că universitatea ,,a fost şi trebuie să
rămână o pepinieră de idei noi şi îndrăzneţe”, ,,iar ciocnirea de idei este de dorit să fie aprigă
în mediul academic, universitar, ideile sănătoase triumfând prin propria lor putere de
convingere. De aceea în domeniul liber al gândirii forţa brutală nu are ce căuta, nu este locul
ei”. Rectorul Ion Nistor s-a ,,pronunţat cu fermitate contra xenofobiei şi intoleranţei, pe care
le considera ‘barbare’ “ (p. 39). Rectorul vorbea despre ,,focul purificator al discuţiilor şi
criticilor obiective”, universităţile având menirea ,,să rezerve şi să asigure o arenă liberă de
lupte de idei, fără patimă şi ură” (p. 42).

În timp, mulţi dintre absolvenţii Universităţii din Cernăuţi au devenit profesori
universitari, profesori de liceu, preoţi, jurişti, membri ai Academiei Române. Ocupaţia
rusească a făcut ca mulţi dintre specialiştii formaţi la Universitatea din Cernăuţi să se impună
ca mari personalităţi în Occident şi în Statele Unite ale Americii.

Sub auspiciile Universităţii din Cernăuţi s-a continuat publicarea revistei ,,Candela”
(înfiinţată în 1882) şi s-au publicat multe periodice, între care ,,Codrul Cosminului”,  ,,Analele
Dobrogei”, ,,Revista filologică”, ,,Bucovina. Revistă lunară de drept, sociologie şi
criminologie”, ,,Buletinul Facultăţii din Cernăuţi”, ,,Revista de pedagogie”. Leca Morariu a
publicat ,,Buletinul Mihai Eminescu” şi tot el a publicat ,,Buletinul Institutului de
Literatură”. Apare revista ,,Însemnări sociologice” sub conducerea lui Traian Brăilean. Viaţă
mai lungă au avut revistele ,,Junimea literară” scoasă de Ion Nistor (1904-1914 şi 1923-1939)
şi ,,Făt-Frumos” (1926-1944). Viaţă scurtă a avut ,,Revista Bucovinei”. Vlad Bănăţeanu a
publicat la Cernăuţi ,,Revue des etudes Indo-Europeennes”. Şi stundenţii au publicat, în
societăţile lor academice, unele reviste, între care ,,Deşteptarea” şi revista umoristică ,,Hacu”,
dar şi almanahuri şi anuare.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuţi are la bază, cum am spus, Institutul
Teologic Diecezan Greco-Oriental,  organizat pe cicluri de 4 ani, după model apusean. Această
facultate, afirmă Mircea Păcurariu, a devenit ,,una dintre cele mai bune din lume, fiind şi cea
mai veche instituţie românească de cultură teologică din întreaga Românie” şi ,,a fost maica
celorlalte facultăţi de teologie din România şi a celor mai vechi academii teologice ortodoxe
române din Transilvania” (Simion Reli, p. 65).

Sub stăpânirea austriacă, profesori au fost Isidor Cavaler de Onciu, ,,primul profesor
la Catedra de studiu biblic şi exegeza vechiului testament şi de limbi orientale semite”. Fostul
mitropolit al Bucovinei, Vladimir Repta (1841-1923) ,,a fost primul profesor de Studiu biblic
şi Exegeza Testamentului Nou”. Eusebiu Popovici (1838-1922) a fost profesor de Istoria
Bisericească Universală. Scrierea sa Istoria Bisericii Universale ,,e fără egal la ortodocşi şi
superioară operelor similare romano-catolice şi protestante” (S. Reli, p. 66). Sunt şi alţi
profesori pe care nu-i mai amintim şi alte activităţi pe care, de asemenea, nu le mai amintim.

În scrieri privitoare la istoria învăţământului românesc, după al doilea război mondial
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nu s-a amintit nimic despre învăţământul teologic.
Facultatea de Drept din Cernăuţi a fost o pepinieră în care s-au format jurişti bine

pregătiţi, doctori în drept şi numeroşi oameni de ştiinţă.
În perioada austriacă, la Facultatea de Drept s-a predat drept austriac şi german, aşa

că acum, în Universitatea românească, se cereau schimbări, ca dreptul românesc să fie baza
studiului juridic. Mircea Grigoroviţă aminteşte o parte a cursurilor predate şi numele
profesorilor care le-au predat. Vom reţine aici numele câtorva dintre profesori: Gheorghe
Alexianu (n. Panciu, 1891-1946) Era considerat unul dintre cei mai culţi şi eminenţi
reprezentanţi ai noii generaţii de jurişti români” (p. 105-106). A făcut călătorii de studii în
Franţa, Italia, Austria, Ungaria, Cehoslovacia. A fost rezident regal al ţinutului Suceava (cu
capitala la Cernăuţi), rezident regal al ţinutului Bucegi. Funcţia de guvernator al Transnistriei
i-a fost fatală. A îndeplinit o seamă de funcţii, între care şi cea de sfetnic al mitropolitului
Visarion Puiu. A condus o seamă de reviste juridice, a dirijat Colecţia legilor României. Între
alţi profesori au fost Constantin Berariu, Dumitru Busuioceanu, Cristofor Coroamă, George
Cristescu, Const. C. Damian, Gh. Drăgănescu, Dimitrie Gălăşescu-Pyk, Ion Chiţescu,
Maximilian Hacman, Const. Isopescu-Grecul, Lunguleac, Alexandru Popovici, Const.
Rădulescu, Const. A. Spulber, Anastase Ştefănescu-Galaţi, Erast Diti Tarangul.

Autorul prezintă încă două liste cu: 1) numele unor jurişti-cadre didactice care au
activat mai puţin timp la Cernăuţi şi 2) numele unor jurişti-cadre didactice care şi-au început
cariera înainte de 1940 la Cernăuţi. Între aceştia din urmă: Valentin Al. Georgescu, cu o listă
de lucrări impresionantă, Vasile Negru, Octavian Ştefănescu.

Alături de Facultatea de Teologie, cea de Drept avea un mare număr de studenţi, faţă
de Facultatea de Litere şi cea de Ştiinţe, care aveau studenţi puţini.

După revenirea Bucovinei la România, Facultatea Filosofică s-a despărţit în
Facultatea de Filosofie şi Litere şi Facultatea de Ştiinţe. Facultatea de Filosofie şi Litere a
avut secţiile de Filosofie, de Istorie şi de Filologie cu câte un număr de catedre. Profesorii nu
erau obligaţi să parcurgă, în 4 ani, o anume materie, ci tratau probleme importante din
disciplina şi specialitatea lor, dar studenţii erau obligaţi să parcurgă bibliografia dată şi să
pregătească o teză de licenţă. Cursurile se ţineau pe discipline de studiu, şi nu pe ani separat
(p. 126-127). Cadrele didactice erau, în marea lor majoritate, bucovineni. Fiecare conferenţiar
şi profesor era obligat să fie doctor. Dintre cei care au onorat această facultate, prezentaţi de
Mircea Grigoroviţă, îi amintim doar pe Carl Siegel (1872-1941), Vasile Gherasim (1893-1923)
suplinit, după deces, de către Traian Brăilean şi Silvestru Găină la Catedra de filosofie şi
estetică. La catedra de psihologie şi logică au fost încadraţi Alexandru Ieşean (1883-1965),
erudit profesor şi cercetător, asistent Traian Chelariu (1906-1966), sociologul Traian Brăilean
(1882-1947, mort la Aiud, în închisoare), asistent Leon Ţopa (1912-1996). La pedagogie a
fost Constantin Narly (1896-1956). După 1947, acestuia nu i s-a mai permis să predea în
învăţământ. Tot la pedagogie a fost conf. Silvestru Găină (1899-1970). După război, prof.
Găină va lucra la Universitatea din Iaşi. L-am avut profesor în 1956-1957. La Secţia de Istorie,
titular al Catedrei de Istoria Românilor a fost Ion I. Nistor (1876-1962). Ilie Corfus (1909-
1981) a fost asistent al lui Ion Nistor. Teodor Bălan (1885-1972), docent (=conferenţiar) a
fost director al Arhivelor Statului şi Director al Bibliotecii universităţii. Teofil Sauciuc-
Săveanu (1884 Bosanci-1971 Bucureşti) a predat istoria antică. A făcut săpături la Callatis.
Romul Cândea (1886 Avrig-1973 Avrig) a fost titular al Catedrei de Istorie universală. A
înfiinţat Institutul de Istorie şi limbă al Universităţii din Cernăuţi. Cunoscut cercetător al
istoriei bisericeşti, Alexandru Bocăneţu (1889-1972) a suplinit Catedra de istorie sud-est
europeană. În afara studiilor publicate de Bocăneţu, amintite de Mircea Grigoroviţă, noi cităm
aici Istoria oraşului Cernăuţi pe timpul Moldovei (1929) şi Terminologia agrară în limba
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română. Studiu filologic-istoric-cultural (în ,,Codrul Cosminului”, II-III, 1925-1926, p.
121-274, Cernăuţi, 1927). O speranţă pentru istoria artelor a fost Orest Luţia, mort tânăr (în
1924). Al. Tzigara-Samurcaş (1872-1952) a fost titular la Istoria artelor. S-a ocupat şi de arta
populară şi de etnografie. Ion D. Ştefănescu (1886-1981), profesor de reputaţie europeană,
urmaş al lui Tzigara-Samurcaş la catedra de Istoria artelor. A ţinut cursuri la Atena, Paris,
Bruxelles. A avut o activitate impresionantă. Vasile Grecu (1885-1972) a fost titular la Catedra
de Bizantinologie. A publicat importante ediţii critice ale unor cronici bizantine, cu traducere
în limba română. A publicat prima ediţie a versiunilor greceşti ale Învăţăturilor lui Neagoe
Basarab şi a Vieţii lui Nifon. Încheiem lista cu numele lui Nicolai Grămadă, a cărui operă
fundamentală, Toponimia minoră a Bucovinei a fost publicată postum de către Ion Popescu-
Sireteanu la propunerea şi cu spijinul lui Dimitrie Vatamaniuc.

Secţia de Filologie a fost una bogată în personalităţi bine conturate şi tineri cu totul
promiţători.

Alexe Procopovici (1884, Cernăuţi-1946, Cluj) a fost titularul catedrei de Istoria
limbii şi literaturii române. Fost membru al Academiei Române Silvia Sluşanschi a fost
asistenta lui Alexe Procopovici. Nu am ştiut că Sever Pop (1901-1961) şi-a început activitatea
universitară la Cernăuţi. Leca Morariu (1888-1963) a fost titularul Catedrei de Literatură
română şi folclor. Are o contribuţie însemnată la dezvoltarea culturii naţionale în Bucovina.
S-a ocupat de istroromâni. Petru Iroaie (1900 Mitocul Dragomirnei-1989 Roma). S-a ocupat
și el de istroromâni. A popularizat cultura română în Italia. Traian Cantemir (1907 Pătrăuţi-
1998 Iaşi). Ca şi Petru Iroaie, a fost asistent al lui Leca Morariu. S-a ocupat mult de
istroromâni. A popularizat cultura română în Italia. A scris proză literară, s-a ocupat de folclor.
Este autorul unei gramatici istroromâne. Radu Sbiera (1876 Cernăuţi-1946 Caracal). Unul
dintre cei mai buni profesori de latină din perioada interbelică. Profesor eminent, era fiul lui
I. G. Sbiera. Dimitrie Marmeliuc (1886 Liteni-1970 Bucureşti), cercetător erudit. A fost
titularul Catedrei de limba şi literatura elină. Asistent al lui D. Marmeliuc a fost Aram Frenkian
(1894 Constanţa-1964), autor al unor studii savante. La Catedra de filologie romanică a fost
titular Eugen Herzog (1875-1928). A fost membru corespondent al Academiei Române. A fost
titular şi la Catedra de franceză. Îi urmează la catedra de filologie romanică Ilie Bacinschi,
valoros profesor, dar aproape necunoscut ca autor de lucrări. Titular la limba germană a fost
Victor Morariu (1881 Toporăuţi, jud. Cernăuţi-1946 Caransebeş). ,,Acest spirit enciclopedic
şi excelent cunoscător al literaturii române a fost unul dintre cei mai mari germanişti români”
(p. 146). Dragoş Protopopescu (1892 Călăraşi-1946 Bucureşti) a fost titular la Limba şi
literatura engleză. În 1946 s-a sinucis. La catedra de slavistică a fost Grigore Nandriș (1895
Mahala-1968 Londra), mare lingvist. A fost şi preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina. Din 1940 a fost profesor la Universitatea din Londra.
Conferinţa Dialectele transdanubiene a fost ocupată de Christea Geagea (1878 Abdela-?).
Conferinţa liberă de filologie indoeuropeană a fost deţinută de Vlad Bănăţeanu (1900
Timişoara-1963 Bucureşti). Acesta a predat armeana clasică, persana veche, morfologie
comparată a limbilor germanice, limba gotică, fonetica vechii islandeze, gramatica sanscrită,
albaneza.

La facultate au fost şi o seamă de lectorate: de franceză, de germană, de limba polonă,
de limba cehă, de limba italiană; a fost şi un lectorat de muzicologie. Aceste lectorate au fost
onorate de cadre didactice cu o bună pregătire.

La seminarii se prezentau referate care erau discutate. Profesorii amintiţi mai sus
făceau şi ore de seminar.

Urmându-se modelul ţărilor latine, după 1918 s-a reorganizat învăţământul
universitar cernăuţean şi apare separat Facultatea de Ştiinţe, nu ca secţie a Facultăţii filosofice,
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după model german. La această facultate erau următoarele secţii: ştiinţe matematice, ştiinţe
fizice, ştiinţe chimice, ştiinţe naturale, ştiinţe geografice. Mircea Grigoroviţă ne spune și ce
cursuri se făceau la această facultate (p.159). Reţinem cu interes următoarea informaţie:
,,Facultatea de Ştiinţe a avut, datorită specificului ei, cel mai numeros personal didactic dintre
toate facultăţile cernăuţene. Foarte multe dintre cadrele didactice ale facultăţii au intrat în
istoria ştiinţei româneşti” (p. 161).

Dintre profesorii care au onorat Secţia de matematică, reţinăm următoarele nume:
Simion Stoilov (1887 Bucureşti-1961 Bucureşti). A predat teoria funcţiunilor şi algebră
superioară. A fost membru al Academiei Române. Gheorghe Vrânceanu (1900 Valea Hogii,
jud. Vaslui-1979 Bucureşti). Fost membru al Academiei Române. Miron I. Nicolescu (1903
Giurghi-1974 Bucureşti). A fost membru al Academiei Române. Octav Mayer (1895 Mizil-
1966 Iaşi) a fost profesor câţiva ani la Cernăuţi. Din 1929 profesor la Iaşi. A fost membru al
Academiei Române. Dan Hulubei (1899 Ţigănuşi, jud. Iaşi-1964 Bucureşti). Ajunge profesor
titular în 1939. Trece la Universitatea din Bucureşti. Constantin I. Pârvulescu (1890 Ploieşti-
1945 Bucureşti) a condus laboratorul de astronomie. A fost preocupat de structura universului
şi de evoluţia sa cosmică.

Despre Secţia de Fizică, a scris Radu Grigorovici un studiu Şcoala de fizică de la
Cernăuţi (1918-1944), unde vorbeşte despre meritele acestei secţii. Avea trei catedre: cea de
Fizică experimentală, de Fizică cosmică şi de Fizică teoretică. ,,Catedra de fizică cosmică a
fost unică în ţară” (p. 166), condusă de N. Steleanu şi apoi de Ioan G. Popescu. La Catedra de
metereologie şi la cea de seismologie a fost Constantin Cobilanschi. Catedra de fizică
experimentală a fost condusă de Eugen Bădărău (1887 Ismail-1975 Bucureşti). Membru al
Academiei Române. Deschizător de drumuri în fotoelectricitate, optică şi geofizică. Teodor
Câmpan (1899 Arbore-1960 Iaşi). ,,După 1940 a fost foarte apreciat ca profesor la
Universitatea din Iaşi şi la Politehnica ,,Gheorghe Asachi”, care, între 1941-1944 a funcţionat
la Cernăuţi”. Radu Grigorovici a fost preparator şi asistent la Cernăuţi. Apoi pleacă la
Bucureşti, doctorat cu Eugen Botezat. ,,Va deveni o figură marcantă a fizicii româneşti, fiind
cunoscut şi în străinătate pentru contribuţiile sale în spectroscopie, optică, fotometrie şi fizica
solidelor. Membru al Academiei Române şi fost vicepreşedinte al acesteia” (p. 168).

Se poate vorbi de o şcoală de chimie cernăuţeană (p. 173).
Secţia de ştiinţe naturale, Ştiinţe biologice, Eugen Botezat (1871 Tereblecea-1964

Bucureşti). Titular al Catedrei de zoologie şi histologie comparată. Membru al Academiei
Române. Este ,,nestorul zoologiei române”. Un erudit. A demonstrat că pe stema Moldovei
este un cap de bour nu de zimbru. Constantin N. Hurmuzachi (1863-1937). Studii de drept.
Se specializează în biologie. Membru de onoare al Academiei Române în 1919. a studiat
lepidopterele şi macrocoleopterele. Fost deputat în dieta de la Viena.

Constantin I. Brătescu (1882 Câşla, jud. Tulcea-1945 Bucureşti), a fost titular al
Catedrei de geografie, membru corespondent al Academiei Române. A publicat la Cernăuţi
,,Analele Dobrogei”. Elev al lui a fost George Nimigean care a fost profesor la Universitatea
din Craiova.

Am restrâns lista aceasta la cadrele didactice cele mai reprezentative.
În cartea lui Mircea Grigoroviţă pe care o folosim ca sursă unică de informare, un

capitol consistent este cel de încheiere intitulat Biblioteca universităţii (p. 190-220).
2 Acest capitol este scris după cartea Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică,
Mircea Grigoroviţă, Suceava,  2005. 

Cartea a fost realizată în 1997, dar apare postum, 
pregătită pentru tipar şi cu o Prefaţă de Emil Satco.
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Scrânciobul (XXI)

Vara, concediile părinților mei erau folosite
pentru muncă intensă. Făcutul fânului, pentru că
aveam și noi o vacă, pe care o chema Fetița, la fel
ca pe cea dinainte sau ca pe cea care avea să
urmeze. Era unul dintre momentele deosebite nu
numai prin efortul depus de toată familia, dar și
pentru bucuria de a face altceva decât până atunci.
Să-i vezi pe Mama și pe Tata ducând furca și
grebla, să râzi că Mama e legată la cap cu basmaua,
cum nu se întâmpla altcândva, să mănânci acolo,
pe pământul cald, fără lingură și furculiță, primind
fiecare bucata de pîine, ruptă de Tata în porții, pe

care acasă n-am fi mâncat-o, dar, mai ales, să mergi sus, pe căruța cu fân, fericit că ești la
înălțime și că ți se întâmplă minunea asta. 

⁎

Miez de noapte în luna lui cuptor. Suntem noi sub pădure, dar căldura tot o simțim din
plin.Poate ar fi bine să deschid o ușă să se mai răcorească în casă. E aproape miezul nopții.
Sunt singură. Înainte de a deschide, aud râcâitul obișnuit al lui Mizdrache, motanul nostru.
M-a simțit dincolo de ușă și vrea și el în casă. Deschid și, în momentul în care se desfășoară
ditamai motanul, hop! odată cu el, se rostogolește o mingiucă neagră-neagră! Piei,drace! La
a doua rostogolire a mingiucii, nu-mi vine să cred – mi-am băgat beleaua în casă – un pisoiaș
negru ca tuciul, ca smoala, ca tușul... Mizdrache îl linge fericit și cu ochii lui căprui, dintre
care unul aproape a fost scos de o lovitură primită de la cineva care, probabil, l-a prins asupra
unui fapt împlinit, parcă ar vrea să-mi spună: „ Primește-l și pe el! Nu vezi că e mic?”
„Mizdrache, nemernicule, tată denaturat, hoț de copii, pedofilule, de unde mi l-ai adus?”

Ghemotocul se uită la mine cu niște ochi verzi și mari. Mișcă din codiță și se lasă luat în
palme.

Ce să fac? Le dau lăptic. Mănâncă odată cu Mizdrache, ce mă înduioșează, pentru că se
retrage repede ca să-i rămână ghemotocului lăpticul. Gata. Îi ridic codița și constat că e băiat.
„ Bine măi, ăsta micu, rămâi aici, dar cum să-ți zic? Negru, mic, muiat în tuș! Hai să-ți zic
Tuș!

L-am luat în brațe și s-a cuibărit lângă inima mea. O masează cu lăbuțele din față și toarce,
și toarce... „Ce faci, măi, țambalagiule? O să-ți zic Țambal!” Torsul lui este din ce în ce mai
puternic,pe măsură ce-l mângâi și-i vorbesc. „Știi ce? O să-ți zic Taraf!”

În vreo două luni și ceva,  ghemotocul meu a crescut și e un motănel care se joacă cu
Mizdrache, dorind să iasă mereu învingător, până când se pomenește troznit de laba lui 
nen-su. Îmi e drag și am ales să-i spun Chir Ianulea.

Pe măsură ce face cunoștință cu cei care mă vizitează, capătă alte nume: Catran, Corb,
Cărbune, Tuci...

Gabi MAREȘ

p ro z ă



O iarnǎ minunatǎ

Dupã ziua Sfântului Vasile, iarna se prãvãlise
peste oraşul pitit între dealuri. Albul zãpezii
uniformizase peisajul urban rãvãşit de o toamnã
lungã şi mizerabilã, acoperise gropile de pe strãzile
lui, ambalajele aruncate de locuitorii copleşiţi de o
nesimţire fãrã leac. Totul era alb, prea curat pentru
mizerile multora dintre ei. Aerul rece înghiţise
mirosul acru al gunoaielor şi pe cel înãbuşitor al
benzinei sau al motorinei. Câinii vagabonzi îşi
ascunseserã mârâitul duşmãnos, rânjetul colţilor si
se hârjoneau tãvãlindu-se prin zãpadã.

Monotonia ameninţa sã se aşeze peste casele urbei şi sã se cuibãreascã în sufletul
locatarilor.

Poetul a simţit prima oarã schimbarea într-o dupã-amiazã când directorul ziarului unde
lucra – era redactorul paginii Fapt divers – l-a chemat în biroul lui şi i-a cerut pe un ton
prietenos sã schimbe tematica din articole, cum Dumnezeu când totul este atât de alb, de pur,
tu sã-l vezi numai în negru ?! Tocmai el, care nu cu mult timp în urmã bãtea nemulţumit cu
pumnul în masã şi cerea „ mai mult sânge, sex, accidente... senzaţionalul, asta cautǎ cititorul
nostru, pentru asta cumpãrã ziarul !” Încã buimac, a intrat în magazinul de peste drum, sã-şi
cumpere o cafea.Vânzãtoarea de la bãcãnie a insistat ca el sã-şi ia restul, un mãrunţiş, de pe
tejghea. Acest lucru nu se întâmplase niciodatã în cei douãzeci de ani de când bãrbatul îi era
client, mãrunţişul îl considera un drept al ei ca rãsplatã pentru cã îl serveşte.

În drum spre casã s-a întâlnit cu Licã poliţistul. Tocmai ieşise din turã. Toatǎ ziua
cãzuserã doar câţiva fulgi, dar odatã cu apropierea înserãrii iarna se zbârlise din nou. A început
sã ningã cu fulgi mari pe care vântul îi rãsucea în spirale. Au intrat în cârciuma de cartier sã
bea un pahar cu vin. Licoarea adusã de patron era groasã şi parfumatã, nimic nu amintea de
lichidul apos bãut tot aici zilele trecute. 

- Ce-i cu ãsta ?! arãtã Poetul spre patron. Bãutura bunã... Mese curate...El serviabil...
- Zǎpada i-a zãpãcit pe oamenii din oraşul nostru. De când a cãzut prima ninsoare nu a

mai fost nicio bãtate prin cârciumi, nicio casã nu a mai fost spartã. La secţie ne simţim ca în
vacanţã. Ca sã treacã timpul mai repede, mai o tablã, mai o glumã, un pic de bârfã... Ţac ! s-
a fãcut ora şaptesprezece, valea, le-am luat banii şi pe ziua de azi !

Licã râdea zgomotos bãtându-se cu palmele pe burtã.
- Mai luãm o carafǎ? Hai, omule, fac eu cinste !
Poetul s-a scuzat, nu pot, trebuie sã ajung acasã, am de terminat articolul pentru ziar.

Dacã nu s-ar fi aşezat la masa lor câţiva colegi de-ai poliţistului, n-ar fi scapat cu una, cu
douã. 

Nicolae RADU
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Poetul le-a urat o searã plãcutã în continuare şi a ieşit din local. 
Drumul spre locuimţã trecea prin faţa hotelului din centrul oraşului. Sub copertina

terasei, Lola, cea mai frumoasã, dar şi cea mai scumpã curvã a urbei, îmbrãcatã în blanuri de
vulpe argintie stãtea tolãnitã într-un fotoliu şi trãgea leneş dintr-o ţigarã subţire şi lungã.
Alãturi de ea, pe un panou publicitar era lipit un poster mare in care Lola, goalã, se pisicea
între cearceafuri roşii.”Ofer sex ! Plata numai în dragoste şi tandreţe !” a citit mirat Poetul
cuvintele scrise la baza afişului. Avea şi de ce sã se mire, când venea vorba de bani Lola era
ştiutã ca o scorpie, gata sã-şi cheme gorilele şi pentru o amãrâtã bancnotã de zece lei. 

Ajuns acasã, a încercat sã nu facã zgomot, dar Mãdãlina, soţia lui, l-a simţit, a renunţat
la televizor şi a venit sã-l întâmpine încã din hol. L-a ajutat sã-şi scoatã paltonul fãrã sã
bodogãne despre zãpada cãzutã pe mochetã, fãrã sã-l adulmece pentru a vedea dacã a bãut
ceva. Apoi a vãzut cã femeia renunţase la halatul de casã nesuferit, arãta îmbrãcatã cu el ca
pacienta unui spital. Îl schimbase cu un capot albastru, semi-transparent prin care i se ghiceau
formele. Pãrul lãsat liber cãdea domol pe umeri şi îl ameţea cu parfumul lui. L-a sãrutat uşor
pe gurã, apoi a deschis uşa dinspre sufragerie. Aceasta era luminatã doar de cele douã lumânãri
aşezate pe masa rotundã. L-a luat de mânã, a tras un scaun, i-a fãcut semn sã se aşeze. Poetul
era picat din cer, de o primire ca aceasta nu avusese parte nici în primele lor luni de cãsnicie.
Mãdãlina s-a aşezat pe scaunul din faţa lui, ochii îi strãluceau de o fericire pe care el nu o
înţelegea. Privea buimac farfuriile de pe masã, pline cu gustãri şi salate aranjate cu grijã,
paharele cu picior înalt, sticla cu vin. I se pãrea cã trãieşte un vis, dar nu era aşa, vocea
îngrijoratã a femeii era realã :

- S-a întâmplat ceva, iubitule ?!
- Nu-i nimic, încercã el sã o linişteascã. Sunt doar puţin obosit. 
Şi-a turnat vin în pahar, l-a bãut dintr-o suflare, ocolind mustrarea din ochii Mãdãlinei.

Gustãrile erau excelente, salatele la fel. A ciugulit din toate sub privirile iscoditoare ale femeii.
A mai bãut un pahar cu vin, apoi s-a ridicat de la masã. A mormãit câteva cuvinte de
mulţumire. Mãdãlina, zâmbind şiret, s-a apropiat pisicã de el, i-a încolãcit gâtul cu braţele şi
l-a sãrutat lung. Un sãrut pe care el îl uitase. Apoi îl întrebã şoptit la ureche :

- Vii în dormitor ?!
Poetul, cu imaginea serilor trecute încã vie în cap, se scuzã bâlbâindu-se :

scris. 
- Bine, iubitule !
A pornit spre birou. Mãdãlina a mai rãmas un timp sã strângã farfuriile şi paharele de

pe masã. 
Poetul a intrat în camera lui de lucru. S-a prãbuşit pe scaunul din spatele biroului. Aerul

închis de pânã atunci dispãruse din camerã, soţia lui aerisise - curãţenia domnea în toatã casa.
Femeia redevenise cea de care abia îşi aducea aminte. Gãtise, lãsase televizorul, se fãcuse
frumoasã pentru el. Cuvintele ţipate ale Mãdãlinei din zilele şi nopţile trecute reveneau
încãpãţânate, -„ M-am mãritat cu un nevolnic ! Cu un alcoolic mâzgãlitor de hârtii fãrã nicio
valoare !” îl fãceau pe Poet sã accepte cu greu realitatea. 
s-a oprit în prag. 

- Ai terminat ?
- Mai am puţin.
- Bine, iubitule, a spus înţelegãtoare femeia. Dar sã nu întârzii !
I-a fãcut complice cu ochiul.
- Te aştept în pat.
Vocea ei trãda o promisiune de care Poetul nu-şi aducea aminte.
- Dupã aceea, continuã femeia, am sã te rog sã-mi citeşti din poemele tale.
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Închise ușa cu grijǎ și plecã spre dormitor.
Rãmas singur, Poetul se ridicã de la birou. Privi spre fereastra luminatã de becul din

curte. Capul îi vâjâia. Îşi aminti de spusele poliţistului. De vânzãtoarea de la bãcãnie. De ce
scria pe posterul de lângã Lola. 

Afarã continua sã ningã, Fulgi albi dansau monoton în lumina becului.
Plictiseala îi dãdea târcoale. Sã scape de ea s-a aşezat la masa de scris. A început

articolul pentru ziar. Dupã primele douã-trei cuvinte rupse coala şi aruncã bucãţile la coş. Se
gândi sã înceapã un poem. A renunţat repede. Nu putea scrie nimic. Ultimele poeme le
terminase înainte de prima zãpadã. Le luã cu el pe acelea şi a intrǎ în dormitor. Mãdãlina l-a
primit cu dorinţã şi pasiune. Ce a urmat s-a terminat cu un eşec. El a fost vinovatul. Poetul
dupã aceea s-a simţit trist. Şi puţin stingherit.

- Nu-i nimic, iubitule ! a încercat sã-l linişteascã femeia. Înţeleg cã eşti obosit. Hai,
citeşte-mi din poemele tale !

Toata luna a continuat sã ningã. Într-o miercuri Poetul mergea spre primãrie, era ultima
zi pentru plata impozitelor. Îl sâcâia zãpada purtatã de vânt, ce îi intra în ochi și îi pãtrundea
pe sub gulerul ridicat al paltonului. Nu înţelegea cum puteau unii oameni de care se izbea, sã
fie atât de veseli și liniştiţi pe o vreme ca asta. Bucuria lor îi pǎrea artificialǎ. Lipsitǎ de sens.
S-a oprit în faţa avizierului din faţa primãriei. A citit nãuc literele mari care anunţau cã în
perioada ninsorii toate amenzile, taxele şi impozitele sunt anulate. Nu avea niciun chef sã se
întoarcã acasã. A intrat în cârciuma de cartier. Acolo l-a gãsit Licã, poliţistul. Toatã faţa îi
strãlucea de bucurie.

- Ne-am luat câte o zi liberã prin rotaţie de la serviciu. Azi e rândul meu.
ele citite searã de searã.

- N-am mai putut sã scriu un rând de când a început ninsoarea asta ! se plânse apoi
poliţistului.
minunatã ! Hai sã bem un pahar !

Poetul nu avea chef. Mormãi nişte scuze şi se despãrţi de poliţist.
A pornit abãtut spre casã. Încerca sã nu vadã ce se întâmplã în jurul sãu. Îndrãgostiţii se

sãrutau, copiii şi câinii se jucau prin zãpadã, bãrbaţi şi femei sporovãiau veseli. Acasã, în
pragul uşii, s-a întâlnit cu Mãdãlina.

- Mã duc la coafor, iubitule ! Vreau sã mã fac frumoasã pentru tine.
Era prea mult. 
Poetul nu avea de gând sã aştepte sfârşitul iernii. Aşa cã a intrat hotãrât în biroul sãu.

A descuiat sertarul şi a luat pistolul. L-a încãrcat. L-a privit câteva clipe.
S-a aşezat pe scaunul de la birou. A privit lung pagina albǎ, apoi şi-a tras un glonţ în

cap.
Împuşcãtura a spulberat liniştea din casã.
Afarã, ninsoarea s-a oprit.

Au urmat câteva zile la început cu lapoviţǎ, apoi cu ploaie mǎruntǎ. Albul zǎpezii a
devenit maro de mocirlǎ. Strǎzile strǎbǎtute de pâraie nǎmoloase îşi descoperirǎ gropile din
asfalt.

Dupã moartea poetului, totul a intrat în normal.
Mãdãlina aruncã doi saci cu poeme la gunoi. 

Hoţii revenirã prin magazine şi autobuze, spãrgãtorii şi-au scos din ascunzãtoare uneltele
care erau pe cale sã rugineascã, gãştile de cartier s-au trezit din amorţealã, bãtãile se ţineau
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lanţ pe strãzi şi în cârciumi. Licã şi ai lui nu-şi mai vedeau capul de treabã.
Lola a urcat tarifele.
Iar Poetul, a fost declarat post-mortem Cetãţean de Onoare al oraşului…

Ultima cursǎ

Când am ieşit din clǎdirea portocalie în care îmi petreceam cele opt ore pe zi printre
dosare prǎfuite, la început de voie, dupǎ trecerea anilor de nevoie, un soare cald al unui sfârşit
de august întârzia sǎ-şi termine drumul prin zi. Nicio adiere de vânt nu cuteza sǎ clinteascǎ
mǎcar o frunzǎ sau sǎ trimitǎ într-un vis despre zbor o hârtie rǎtǎcitǎ. Nu aveam niciun chef
sǎ mǎ întorc acasǎ. Melania, soţia mea, îmi povestise dimineaţǎ despre noua ei boalǎ, mǎ
doare aici, mǎ înţeapǎ dincolo, capul îmi vâjâie, am ameţeli. În lista de cumpǎrǎturi zilnice
adǎugase titlul unei cǎrţi despre unele tratamente naturiste. Mi-am adus aminte de dorinţa ei
şi am intrat în anticariatul de lângǎ staţia de autobuz. Aveam obiceiul, pãstrat din adolescenţã,
sã-mi petrec aici ore bune, printre cãrţi mai noi, altele cu filele îngãlbenite de ani, sau privind
litografiile de pe zidul din cãrãmidã netencuitã. Patroana, o femeie înaltã şi slabã, mã cunoştea.
Majoritatea cãrţilor din bibloteca mea le cumpãrasem din acest anticariat. Timpul nu o
schimbase cu nimic. Aceeaşi faţã alungitã, aceiaşi ochi mici şi negri în spatele ochelarilor cu
ramã din sârmã, pãrul cãrunt, strâns într-un coc înalt. Era îmbrãcatã ca de obicei în rochia gri,
lungã, cu guler din dantelã albã. M-am pierdut printre rafturi în cǎutarea cǎrţii cerute de
Melania. Eram singurul client. Patroana privea plictisitǎ pe fereastrǎ. Camera se lǎsa cuprinsǎ
de întuneric.

- Doamne, ce ploaie vine ! a spus femeia şi a apǎsat pe comutator.
Am lãsat pentru altǎ zi cǎutarea cǎrţii, m-am scuzat cã trebuie sã ajung acasã şi am

ieşit din anticariat. 
Norii negri acoperiserã soarele care nu demult anunţa o dupã-amiazã caldã de august.

Oamenii se grãbeau spre maşinile lor, asaltau taxiurile din staţia de peste drum. Tunete
ameninţãtoare urmate de fulgere întreţineau o stare de început de panicã. Am ajuns în staţia
de autobuz când primele picãturi grele de ploaie au rãpãit pe copertina galbenã. Un vânt
duşmãnos m-a fãcut sã strâng în jurul trupului haina subţire pe care o purtam. Eram singur în
aşteptarea autobuzului. Oraşul şi-a aprins neoanele. În lumina lor vedeam dansul îndrãcit al
ploii. 

Într-un târziu autobuzul a oprit în staţie. Am urcat în el zgribulit, frigul mã pãtrunsese
pânã la oase. Nu mai erau alţi cǎlǎtori. Şoferul mi-a fãcut semn sã stau pe scaunul de lângã
el. Mǎ cunoştea de ani buni, locuiam în acelaşi bloc. Nea Matache. Un bãrbat care aştepta
pensia. „Sã mã mut la ţarã, în casa pãrinţilor, mi s-a scârbit de oraşul ãsta”, mi-a spus odatã.
Ieşise cu greu la luminã dupã moartea fiicei sale, Ada. Moarte brutalã la şaisprezece ani, în
urma unui accident de maşinã. Nu ştiu din ce motiv imaginea Adei a trebuit sã se suprapunã
peste cea a zilei. Amintirile au rãvãşit timpul şi au gãsit-o pe Ada, prima iubire dintr-un început
de adolescenţǎ. Pãrul ei blond, împletit în codiţele clasice, mã fascina. Fragilitea trupului fãcea
ca în momentul în care mã aflam lângã ea sã mǎ las cuprins de încordare, dacã cumva te vei
prãbuşi, sunt lângǎ tine ! Ada... O luminã curatã.

Nea Matache conducea, chinuit sã rãzbeascã prin potopul de afarã.
- Domnule, îmi spuse dupã un timp cu obidã, asta e ultima cursã pe care o mai fac ! Mã

retrag la garaj, paştele mã-sii de vreme nenorocitã !
S-a oprit brusc din vorbã. În faţã, la câţiva zeci de metri, ţâşnise o luminã. Înainta grǎbitǎ

spre noi. În curând am fost cuprinşi de ea. Nea Matache s-a aplecat încordat, rotind volanul
cu putere. Piciorul lui apǎsǎ la maximum pedala frânei. Din cauza şocului m-am izbit cu capul
de parbrizul maşinii. Dupǎ un timp am deschis ochii.
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Eram pe o şosea flancatã de munţi împãduriţi. În partea dreaptǎ îşi gãsise drumul un
pârâu de munte. Apa lui curatã strãlucea în reflexe-verzi aurii. Peste pârâu, un pod alb,
marmurã în strãlucirea luminii, fãcea legãtura între cele douã maluri. În mijlocul lui, un grup
de oameni. Când ne-au vǎzut au pǎrǎsit podul şi au pornit pe şosea spre noi. Bãrbaţi, femei,
copii îmbrãcaţi cu toţii în cãmãşi lungi şi albe, fremǎtând subţire sub sãrutul unui vânt pe care
eu şi nea Matache nu-l simţeam. Locul în care eram azvârliţi ne cerea sã nu-l cercetãm, sã-l
acceptãm ca pe un dar. Grupul s-a oprit lângã noi. Am coborât din maşinã. Am desluşit
chipurile luminate de bucurie. Erau cu toţii lângã noi. Bunicii, prieteni, necunoscuţi...Ne
îmbrãţişeau, mâinile lor erau uşoare, mângâierile liniştitoare. O fatã blondã, cu pãrul împletit
în codiţe cuminţi, i-a cuprins lui nea Matache gâtul cu braţele şi l-a sãrutat zâmbind.

Apoi s-a apropiat de mine. Nu aveam nevoie de cuvinte, citeam totul în ochii Adei.
Trupul ei, lipit de al meu, respira parfumul castanilor înfloriţi dîn Parcul Municipal unde ne
sãrutasem pentru întâia oarã. 

Au trecut ore, zile, luni, ani... Nu am de unde şti. Acolo, timpul îşi oprise curgerea,
încremenise într-o secvenţã aleasã cu grijã pentru a ne dãrui o fericire permanentã. Amintirile
se derulau fãrã grabã, dar în afarã întâlnirii cu cei dragi, prezentul nu aducea nimic. Treptat
euforia regãsirii s-a risipit. I-a luat locul îndoiala : vezi cã sacului cu aduceri-aminte a început
sǎ i se vadǎ fundul ! Sã vorbim despre viitor, nu puteam. Toţi ocoleau subiectul. Pentru ei nu
exista decât prezentul. Pentru mine fiecare clipǎ era hrãnitǎ cu cioburi din trecut. Şi a sosit
timpul când acestea s-au terminat.

Eram cu Ada pe malul râului privind joaca peştilor prin apele verzi, când mâna mea
dreaptã a gãsit în buzunarul hainei un petec de hârtie. O listã scrisã de Melania cu cele necesare
casei într-o zi uitatã. Şi odatã cu citirea rândurilor am simtit-o pe soţia mea alǎturi. Zarzavat
pentru ciorbã, un rasol de vitã, un kilogram de ceafã de porc, fructe, pâine şi sã nu uiţi de
medicamente, dar, mai ales, de cartea pe care ţi-am cerut sǎ o cauţi.! N-am sã uit, draga mea
! am şoptit. Şi dintr-o datǎ am simţit cã locul m4eu nu este aici.. Deşi Ada era lângǎ mine, pe
Melania o simţeam mai aproape. Ce face ea acum ? Aşteaptã sã vin cu sacoşa plinã, sã facã
mâncarea pentru noi ! Poate se simte rãu, nu are medicamente! Braţele Adei erau reci,
sãrutarea ei nu mã mai ameţea. Cu rudele şi prietenii nu mai gãseam alte cuvinte, paradisul în
care mã aflam devenise un loc plictisitor de obişnuit. 

Ada a simţit schimbarea. 
- Vrei sã te întorci nu-i aşa ? mi-a spus. .Am înţeles ce îţi lipseşte. Du-te !
M-a sãrutat pentru ultima oarã. Nu-mi amintesc gustul sãrutului sãu. 
M-am trezit în autobuz. Geamuri sparte, tǎblǎrie îndoitǎ, scaune smulse din locaşuri.

Capul lui nea Matache întors cǎtre mine avea ochii deschişi. Faţa îi era inundatǎ de o linişte
fericitǎ. Prin parbrizul spart am vǎzut cabina unui autocamion cu remorca rǎsturnatǎ. 

Doi bǎrbaţi m-au scos cu grijǎ din autobuz. Am fost pus pe o targǎ. Unul dintre ei
mǎ interoga atingându-mi diferitele pǎrţi ale trupului. Te doare aici ? Nu. Dar aici ? Nu.

- Din fericire, nu aveţi nicio ranǎ, a spus bǎrbatul.Vreţi sǎ vǎ ducem undeva ?
- Nu, mulţumesc. Am câteva cumpǎrǎturi de fǎcut. Pentru soţia mea.
M-am ridicat. Am privit spre nea Matache. Era fericit. 
Înainte de a mǎ opri la bǎcǎnie, am trecut pe lângǎ anticariat. În interior lumina era

stinsǎ. Am bǎtut în geamul uşii. Niciun rǎspuns. Patroana plecase. 
Iartǎ-mǎ, Melania ! Nu ţi-am adus cartea care mi-ai cerut-o.
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Doctorul Tomiță

Domnul doctor Tomiță era un om tare de treabă.
Făcea naveta tocmai de la București pentru a veni
la dispensarul din Dobra, adică la 52 de km
depărtare de capitală. Îi erau dragi oamenii de aici.
Sau, spuneau unii, nu voia decât să facă ceva
vechime în munca de jos, căci cine să vină de drag
în Dobra? Pleacă oricine pe un post ceva mai bun
în București după ce-i trece sorocul și își face
„vechimea”. Noroc că alții îl iubeau sincer și îi luau

apărarea. Dacă era atât de interesat de carieră, nu ar fi avut Dacia aia 1310, roșie, căreia îi
cădea tabla de pe ea. Făcea omul naveta zilnic. Și era punctual. Dimineața era prezent în
Dispensar, aprindea focul, punea instrumentele în ordine, scria în condică și pleca pe teren
dacă nu era deja coadă la el la ușă. Este adevărat că se cam săturase de atâtea babe și moși
cărora trebuia să le pună proteze dentare – căci el era dentist de fapt, dar făcea și vizite la
domiciliu, nu se știe de ce. Tare dor îi era să mai pună o plombă, să scoată un nerv. Numai că
pacienții lui nu prea aveau dinți deloc, așa că punea dinți de plastic care se scoteau noaptea și
se puneau într-un pahar cu apă, la capul patului, ca să nu se usuce și să facă pacientului
dimineața gura pungă de la uscăciune până când dinții de plastic se îmbibau cu salivă. Repara
protezele, le fixa, le lipea.... el știa ce făcea cu ele. Rar îi venea câte un nepoțel pe acolo cu
dinți de lapte care se clătinau. La început doctorul era un om vesel. Apoi devenise din ce în
ce mai ursuz. Nici cu copiii nu se arăta mai blând. Dar lumea tot îl iubea, căci tare bun mai
era în meseria lui. Și cei cu frică de dentist începuseră să îl iubească. Nu se știe cum, dar cu
cât era mai ursuz și mai încruntat, cu atât avea un efect mai liniștitor asupra pacienților
înfricoșați. Cei care se făceau albi la față numai la sunetul frezei dentare, acum nu mai aveau
nicio tresărire. Avea doctorul Tomiță o tactică imbatabilă. Cui pe cui se scoate! Dacă îți era
frică, nu te cocoloșea, nu te mângâia și îți spunea minciuni cât de bine va fi, că durerea e doar
o ciupitură de țânțar și altele de acest fel. Tomiță, când vedea că pacientul tremură ca varga și
e pe cale să leșine, țipa la el de zornăiau geamurile. Iar dacă se zbătea, îi punea genunchiul pe
piept și îl fixa definitiv în scaun, apoi scobea în gura ăluia. Răpunea pacienții cu „autoritatea
lui”, cum zicea lumea. Ieșeau toți foarte mulțumiți și chiar rușinați, că nu au fost destul de
curajoși și l-au determinat pe doctor să aplice metode atât de severe. 

Treaba este că de la un timp, doctorul Tomiță a început să facă angajări. Și pe cine și-a
angajat ca asistentă? Tocmai pe nevastă-sa. Nu, nu este o mârșăvie asta! Nu vă grăbiți să
aruncați cu nămol în decizia lui. Nu i-a pus nicio „pilă” neveste-sii pentru asta. Din contră. A
fost o angajare în care cel constrâns și cel care s-a opus cel mai mult – în sinea lui – a fost

Pompiliu ALEXANDRU
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chiar doctorul. Nevastă-sa dorea să-l aibă tot timpul sub control, sub privire, căci prea stătea
mult pe la Dobra. Și în Dobra nu sunt numai babe și moși. Mai sunt și neveste tinere, și fete
nemăritate, dar dornice de o poziție socială plăcută. Ce, mâine-poimâine se trezea cu Tomiță
care începe să facă nazuri la mâncare, să facă vreo comparație nefericită, să-i povestească de
vreo fufă de prin sat care i-a adus, în semn de recunoștință pentru vreun serviciu dentar sau
mai știu eu de care, o găină tăiată sau o sită de mălai. E adevărat, există și avantaje în a fi
medic de țară. Nu mori de foame. Tot românul este darnic, nu merge cu mâna goală la medic.
Nu se face! Și nu are nimic de-a face cu mita, Doamne ferește! Auzi tu, mălai ca mită?! Era
un politician cândva care a fost, săracul, terfelit în fel și chip, parcă a făcut și pușcărie pentru
un caltaboș?! Auzi tu, pentru un caltaboș. Păi, ce, caltaboșul e mită? Banii sunt mită!
Caltaboșul este un cadou, este un schimb ancestral, cum spun antropologii. A dărui ceva cuiva
este o formă primară de schimb. Nu are în vedere decât prestigiul și deschiderea umană. E
tocmai inversul banilor chiar. Darul în natură – găina, caltaboșul, cârnatul, vinul, mălaiul –
toate astea se oferă pentru a arăta ceva, a se lăfăi în faptul că „eu dau mai mult”, și nu „eu cer
atât”. Aici nu se cere, se oferă. Dar cine să înțeleagă aceste lucruri care țin de obiceiurile de
la țară?! Așadar, nevasta lui Tomiță s-a înfățișat la noul post, iar doctorul nostru a devenit
acum extrem de posac. Se enerva din orice, căuta să fie tot timpul plecat prin sat, își neglija
pacienții... Unii spun că l-au văzut chiar pe gârlă, se ducea la pește. Stătea colo sus, pe mal,
la Ochiul lui Trică, și dădea la pește cu o undiță făcută de el. Alteori se plimba pur și simplu
pe malul apei și aduna pietre ce-i plăceau lui. Cele cu gaură îi plăceau cel mai mult. Adică
cele găurite în mod natural dintr-o parte într-alta. Pe astea le aducea la Dispensar și le băga
pe o vergea de fier ce ieșea dintr-un ciment. Când s-or fi adunat vreo trei-patru sute de pietre
d-astea, de stăteau ca niște turnuri, lumea îl întreba ce-i cu ele. Le spunea ba în glumă, ba în
serios că fiecare piatră d-aia reprezintă o ceartă cu nevasta. Cum așa? Păi, de fiecare dată când
mă certam cu nevasta, plecam să mă liniștesc pe gârlă și mereu găseam la o astfel de ieșire
câte o piatră. Așa că se plimba doar când se certa, iar când făcea asta, găsea mereu o piatră,
deci, câte pietre, atâtea ieșiri și tot atâtea certuri. Alții considerau că minte, că de fapt i s-a
urât la locul de muncă. Dar aveau toate astea ceva în comun cu venirea nevestei, că prea a
coincis venirea ei cu terminarea chefului doctorului. 

Într-o zi s-a petrecut totuși ceva ieșit din comun. A ieșit un scandal monstru în sat.
Toată lumea a auzit-o pe doamna cum urla la el. L-a făcut cu ou și cu oțet. L-a apucat și de
guler și urla de zornăiau geamurile de la cabinet. Nimeni nu mai spunea nimic. Pacienții de
pe culoar tăceau mâlc, fricoșilor li se făcuse o frică și mai mare, scepticii voiau să plece, căci
nu mai voiau să intre în cabinet; dacă îi tremura mâna acum doctorului Tomiță și are să le
găurească vreo măsea buna?! Femeile căutau să afle firul poveștii, cauza acestor nervi vărsați
pe doctor. Puneau cap la cap informații pentru a ajunge să închege șirul evenimentelor. Iaca
ce s-o întâmplat:

Ca de obicei, doctorul și-a luat Dacia lui roșie să vină de la București la Dobra. Și-
a luat nevasta, a luat cele trebuincioase zilei și au pornit la drum. Au venit pe Buciumeni,
adică pe un drum care trece prin Buftea, apoi o cotește spre Dobra pe la Buciumeni. Așa
procedau mereu. Chiar dacă drumul era mai rău, mai plin de gropi, prefera să vină pe aici
decât pe Chitila, apoi să o cotească de la intersecția cu Titu la dreapta, pe Cornățelu. Drumul
era mai bun pe aici, dar cu Dacia lui se enerva mai tare, căci toți îl claxonau că merge prea
încet. Și nu îi plăcea cum sună motorul pe drumul ca în palmă. Parcă i se auzeau toate bubele
când o lua, rar, pe aici. Nu putea să meargă cu mai mult de 60 la oră, că începea să se audă
clar cum bate o planetară, un rulment, plus vântul care pătrundea prin toate părțile, căci era
Dacie, ce naiba! Așadar, venind pe drumul obișnuit, nu ar fi trebuit să se petreacă nimic. Doar
că.... Ei bine, cum nu își vorbeau prea mult – deh, erau căsătoriți de ani buni, fiecare privea
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în treaba lui, doctorul ținea strâns volanul și privea în față, iar nevasta privea în toate părțile.
Dacă avea ceva de spus, îi spunea. Oricum el era monosilabic, căci ea îl întreba una-alta, iar
el răspundea cu „da” sau „nu” în funcție de situație. Era rareori atent la conținutul întrebărilor
sau remarcilor soției. Iar dacă ea adopta tonul acela, știți dumneavoastră care – adică ăla de
ceartă – de aprigă, de femeie pusă pe scandal, ei bine, el atunci se închidea definitiv. Dar nici
asta nu s-a întâmplat acum. Pur și simplu au tăcut tot drumul. Doar pe câmpul mare – cinci
kilometri – între Bilciurești și Dobra, ea a spus prima propoziție. „Vreau să fac pipi. Oprește!”
Iar doctorul a oprit. A coborât și el să facă pipi în porumb, dacă tot s-a oprit. Parcă o voce îi
spusese să facă și el, iar doctorul s-a conformat. Chiar îl trecea, dar nu era nimeni să-i fi spus
asta așa clar ca acea voce. Nevasta a dispărut prin păpușoi, dar el nu s-a sinchisit de asta, și a
rămas în șanț să se ușureze, oricum nu trece mai nimeni pe aici. După ce și-a făcut nevoile,
doctorul Tomiță s-a urcat la volan, a demarat și a plecat, fie crezând că soția s-a urcat lângă
el, fie pur și simplu uitase că plecaseră împreună. Vă dați seama ce a simțit biata femeie care
a ieșit din păpușoi și nici urmă de mașină roșie, nici de Tomiță. A privit în zare și a văzut
mașina la orizont cum mergea sprinten. A țipat, a făcut cu mâna, în zadar! S-a întrebat ce s-o
fi întâmplat. Nicidecum nu i-a trecut prin cap că omul a părăsit-o acolo așa. Deci, a plecat și
ea pe jos. A mers prin soare de i s-a urât. Doar aproape de sat a văzut o căruță, iar aceasta a
luat-o până în sat. A coborât din căruță așa cum era ea, o doamnă, drept în fața dispensarului.
Când a văzut că se uită la ea câțiva inși, s-a înroșit tare și a simțit cum i se ridică sângele în
cap. A intrat val-vârtej în dispensar, a deschis ușa la cabinet și a început să urle. Când a văzut-
o, Tomiță a rămas cu gura căscată, ca și cum o știa plecată demult undeva. Apoi, și-a adus
aminte brusc de ea. Nu a scos niciun sunet. A îndurat stoic tot perdaful și a lăsat-o pe nevastă
să se descarce. „Auzi, tu, să vin cu căruța, în loc să vin cu mașina. Dar, ce, aia e mașină la
tine? Ești tu doctor, mă? Tu nu ai habar de nimic!” Și tot așa. După acest moment, doamna nu
a mai venit mult timp. L-a lăsat „să se descurce singur, să vadă ce rău e fără ea.” Deh, dacă el
a vrut să o omoare în câmp?! Auzi tu, atâta valoare avea soția lui pentru el. A uitat-o în porumb
ca pe o sticlă de plastic! Doctorul și-a mai revenit în perioada asta cât a lipsit ea. Ruga o
femeie de serviciu să-l ajute cu una, alta. El scria în registru. Nu s-a plâns deloc de absența
nevestei. Dar după un timp a revenit. Nu l-a putut lăsa, zicea ea. Și problemele au revenit. 

În altă zi, după o ploaie cumplită, au plecat, în sfârșit, la București. Tomiță adoptase
aceeași poziție la volan, și-a astupat urechile, și dă-i să ajungă cât mai repede acasă. Ai fi zis
că se grăbește. Nevasta, îmbrăcată frumos, cu ciorapi noi, stătea de-a dreapta lui și era fericită.
Îi vorbea frumos. Dar el tot nu o prea băga în seamă. „Tomiță, te rog frumos, mergi mai încet!”
Da, era ud pe jos, puteau să patineze, să acvaplaneze. „Dar de ce te grăbești așa, Tomiță?!”
„Dar nu mă grăbesc, dragă. Merg ca de obicei.” „Bine, bine!” Apoi nevasta se apucă să-i
povestească ceva. Despre pacienți, despre ce au de făcut acasă, despre ce să mai facă de
mâncare. „Tomiță, dar mergi mai încet!” „Merg, dragă, merg!” Ea și-a strâns picioarele într-
o parte, mai spre schimbătorul lui de viteze, ținându-le delicat, și continua să-i vorbească.
„Dar, Tomiță, te rog mult, mergi mai încet, mă stropești?!” „Cum, dragă, te stropesc?” „Păi,
vezi că dacă dai cu roata în bălți, intră apă pe sub preșul ăsta nenorocit și mă stropești pe
picioare!” Tomiță privi spre podeaua mașinii, inspectă rapid situația, apoi merse mai departe,
încercând să ocolească bălțile. Cam așa a plecat doctorul Tomiță din Dobra. Cum a venit, cu
mașina lui roșie. Să mai fi trecut o perioadă prin sat, dar și-a făcut rostul lui pe undeva prin
București. Acum se spune că ar câștiga bine. Și-a luat chiar Mercedes, demn de un doctor. De
nevastă nu a scăpat. Dar e mult mai fericit. 

60 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 3-4, iulie-decembrie 2019



Nelu sau Ioan!

Trăsura mea cu vise şi amintiri nu putea să nu
poposească şi în staţia lui Nelu! 

Nelu? Cum care Nelu? Nu-l cunoaşteţi pe
Nelu? Nelu sau Ioan? Nelu este vecinul meu!

Ei şi...? Eşti singurul care ai vecini?
Ce aş putea să vă spun eu despre Nelu? Ce aş

putea eu să vă spun despre el şi voi să nu ştiţi?
E greu de spus! E greu de spus, pentru că Nelu

este greu de surprins în cuvinte, pe el nu îl poţi
introduce în tipare, el fiind, prin excelenţă, copilul
răzvrătit al gestului absolut.

Pe Nelu nu l-am cunoscut, l-am recunoscut pentru că aşa fac prietenii adevăraţi când se
întâlnesc prima oară, se recunosc !

La naşterea sa ursitoarele nu au căzut de acord asupra zestrei ce avea să o primească şi
atunci au decis să nu-i dăruiască nimic şi i-au lăsat posibilitatea să fie în viaţă ce îşi doreşte
el, iar asta a fost bucuria şi povara zilelor sale. El este pentru sine şi înger şi demon, iar
labilitatea jocului său cu viaţa îl face foarte greu de fixat, este un portret în mişcare în care
cuvintele cu greu pot să surprindă vulcanul din el sau privirea îngăduitoare a celui ce viaţa i-
a lăsat această frumoasă şi completă libertate de mişcare.

Ah ! Uitasem! În dansul lor de fecioare despletite, uristoarele i-au lăsat totuşi ceva, i-au
lăsat POTENŢIAL şi cu acest potenţial a defilat prin viaţă asemeni soldatului ce avea în raniţă
bastonul de mareşal !

A defilat prin viață, a defilat printre curenți, el fiind veritabilă sursă de nemăsurate energii,
iar pentru el valurile vieții întotdeauna au îmbrăcat forma curenților, însă, cel mai important,
el nu s-a lăsat niciodată dus de curent, iar atunci când a vrut să o facă a creat propriul său
curent ca semn al dorinței nestăvilite de semeață irepetare!

Descălecat în oraşul nostru de târgoveţi, Nelu duce cu sine secvenţa de aur a ADN-ului
înaintaşilor lui din semeţele locuri moldave, iar stângacea mea tentativă de descriere păleşte
în faţa celei făcute de Grigore Ureche celui ce cu siguranţă Nelu îi este urmaş:

„Fost-au acestu Ştefan vodă om nu mare de statu, mânios şi de grabă vărsătoriu de
sânge nevinovat; de multe ori la ospeţe omora fără judeţu. Amintirilea era om întreg la
fire, neleneşu, şi lucrul său îl ştiia a-l acoperi şi unde nu gândiiai, acolo îl aflai...”

Cu siguranţă Nelu este urmaşul direct al lui Ştefan, iar chemarea străbunilor lui l-a făcut
să-i împrumute numele unui fecior de-al său.

Cu cine seamănă Nelu? V-am spus. El fiind doar ce-şi doreşte el, nu poate semăna decât
cu sine! El este incomparabil sau cel mult poate fi asemuit unei şampanii ! De nu ştii să o
manevrezi, fie se sparge sticla, fie sare dopul şi se risipeşte întreaga licoare, iar de vei ştii să
fii atent cu ea, deși zgomotoasă la deschidere, efervescenţa bulelor ce va umple paharele
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devenind liniștitoare, poţi descoperi adevăratul gust şi bogăţia nobiliară a vinului bun. 
Nelu, semeț ca un gorun în poiana vieții, este reper pentru generațiile familiei sale, dar

și adăpost răcoros, în umbra lui începând a se juca acum și nepoții, mlădițe ce urcă bucuria
spre ceruri. 

Noi, cei ce-i suntem prieteni, am descoperit lângă Nelu, gustul intens al şampaniei bine
frapate ce se revarsă din sufletul său fierbinte de copil ce-a regăsit, târziu, în toamna vieţii,
drumul către casă, drumul către casa cu prieteni!

Menu

Menu, cu vocativul Menule, când a primit taina botezului, părinţii i-au dat numele
anglicizat al unui sfânt, purtătorul de birunţă, şi i-au mai dat ceva!

Focul! Focul nestins al vieţii, focul nestins al trăirii vieţii. Menu iubeşte atât de mult
focul, încât şi-a transformat credinţa în profesie!

Astăzi stinge focuri cu firma pe care o deţine şi stinge alte focuri cu prietenii săi !
De departe pot spune despre el că are cea mai mare anduranţă în acest maraton al vieţii,

în care stingerea focului lăuntric şi setea neostoită de viaţă are eroii ei, în care poveştile nu
trebuie spuse decât atunci când prietenii se strâng în cerc în jurul luminii ce o stârneşte
povestitorul.

Menu este un erou al vieţii, al bucuriei şi al petrecerii cu prietenii! Orice petrecere târzie
în noapte sau îngemănată cu zorii dimineţii, cu vin bun şi lăutari pătimaşi, are un suflet arzând
ca o văpaie în nopţile lungi de iarnă, în care zăpezile nu sunt albastre ca în povestirile lui
Fănuş Neagu, ci iau forma tânguirilor lăutarilor ce-şi dau parcă ultima suflare încercând să
ducă melodia până la capăt şi să facă faţă lui Menu, suflet al cuibului mic de prieteni cu care
prinde viaţa în chingi şi nu vrea să-i mai dea drumul!

Nu am nicio poveste spectaculoasă să vă spun cu şi despre el, pentru că el însuşi este o
poveste, este povestea vieţii spusă pe îndelete în cuvinte simple, însoţită de privirea azurie a
ochilor lui, este povestea vieţii în care supărarea şi încrâncenarea nu au apucat să se nască
întrucât Menu şi-a pus piciorul în grumajii lor şi le-a sufocat urâciunea!

Ne-am însoţit de câteva ori în călătorii din care n-am fi vrut să ne mai întoarcem, întrucât
gena noastră de cuceritori s-a simţit împlinită, călcând pe tărâmurile altor popoare, modul lor
anost de a trăi clipa ne-a făcut să preţuim bucuria vieţii ca pe o unică şi irepetabilă comoară.

La o masă la care un ospătar puţintel la trup şi minte, într-o engleză stricată, (cea mai
vorbită limbă străină), încerca să intre în conversaţie reclamând şi el origini române, cu câteva
generaţii în urmă, măsurându-l pe Menu din priviri atunci când s-a ridicat de pe scaun, nu 
s-a putut abţine să nu exclame admirativ „You’re big, man!”, stârnind hohote de râs printre
mesenii care admirau tabloul ce se desfăşura în toată splendoarea sub ochii lor.

De curând şi-a însoţit prima copilă către altarul tainicei căsătorii şi acolo, printre prieteni
şi diferite generaţii, se însoţea de privirea senină a zilei de primăvară când mugurii vieţii
troznesc amarnic dând frâu liber avântului către văzduhuri nesupuse niciunei constrângeri.
Era când hoţ de cai în Balta Brăilei, când muntean dârz, mirosind a cetină de brad, când tânăr,
când bunic. Era ca un cinematograf al secolului trecut, în care fâşâitul peliculei ce se derula
lăsa să se audă melodia propriei vieţi. 

Ăsta este Menu, îngânând în surdină lăutarul ce vrea să ne ducă undeva în Brăila, la o
eternă necunoscută, ce o cheamă Elvira! 

Ales al poporului, dar mai cu seamă ales al vieţii, duce cu sine regretul, asemeni
versurilor din melodia cântată de Gheorghe Dinică, „nu poate să ia totul de la viaţă” şi, cu cel
mai mare regret, „că nu poate să-i dea vieţii cât ar fi dorit”.

Regretul lui...regretul nostru !
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Ion Roiban determină astăzi,
în mișcarea artistică a Târgoviștei,
o nuanță aparte prin demersul
său sincer ca o rumoare a gestului
creator ajuns până la noi pe calea
unei certe vocații - (prof. Tiberiu
Cercel).

...când mă așez în fața unui
carton sau a unei pânze albe, am
o neliniște pe care nu o pot
traduce în cuvinte... De aceea,
alături de oricare ar fi numele
unei lucrări, eu aș adăuga „un
strop din deșertăciunea unei
vieți„- (Ion Roiban).

Ion Roiban este un artist al
stărilor, al stărilor care amplifică
de fiecare dată lumina care 
îl încadrează pe privitorul
lucrărilor sale - (Gabriel Enache).

Gabriel Enache: Bună ziua
și vă mulțumesc frumos, pentru că
mi-ați acceptat invitația de a-mi
acorda acest scurt interviu! Mai
întâi o întrebare despre cum v-ați
început drumul artistic?

Ion Roiban: Pentru un
început de drum, dar nu neapărat
artistic, se face „vinovat”,

profesorul meu de desen de la Liceul George Enescu din Sinaia profesor care a descoperit că
aș avea ceva talent și înclinație către desen și m-a luat să lucrez lângă el în atelierul pe care îl
avea la Casa Pionierilor.

Gabriel Enache: Și asta v-a motivat să mergeți pe drumul ăsta...
Ion Roiban: M-a motivat într-un fel, mai mult m-a obligat, pentru că acest  profesor

avea criteriile lui de selecție și de exigență și m-a obligat să continui să lucrez lângă dumnealui
pe temele, pe subiectele pe care domnia sa le găsea de cuviință.

Gabriel Enache: O situație, o stare care v-au făcut bine, v-au făcut să simțiți că sunteți
în elementul dumneavoastră, v-ați găsit și regăsit acolo.

Ion Roiban: Într-un fel m-a făcut să mă redescopăr altfel decât un elev obișnuit..
Gabriel Enache: Și vă place, vă face bine situația care s-a perpetuat, care vă pune în

transă, în starea de a lucra, de a picta, de atunci și până acum și probabil că și în continuare?
Ion Roiban: Dacă îmi place sau nu? Normal ar fi trebuit să îmi placă, numai că de atunci

până într-un alt moment când a trebuit să privesc pictura mai serios, au fost niște sincope,
niște perioade din viață cu întreruperi.

Gabriel Enache în dialog cu Ion Roiban

Ion ROIBAN (autoportret)
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Gabriel Enache: Care poate că, într-un fel, v-au ajutat sau v-au făcut ca de fiecare dată
când ați întrerupt să redescoperiți cu bucurie, cu plăcere condiția de artist?

Ion Roiban: Nu gândeam neapărat la fenomenul artistic, ci doar la plăcerea de a picta,
de a desena mai întâi și mai departe de a picta... Nu, fenomenul aristic îmi era străin, eram
doar un copil de 13-14 ani, care nu realiza că este vorba de un demers artistic. Și nici nu era.
Evident că nu era.

Gabriel Enache: Și ulterior, și acum, pictura, actul artistic vă pun desigur pe gânduri....
Ion Roiban: Dintotdeauna...., dintotdeauna actul artistic, mai mult al altora decât al meu,

m-a pus pe gânduri, întotdeauna mi-am... creat probleme, m-au stimulat să rezolv anumite
probleme în pictură, pentru că nu am privit pictura niciodată doar ca pe un hobby.

Gabriel Enache: Deci, vă transportă într-o lume aparte. Vă place, vă satisface această
evadare?

Ion Roiban: Da. îmi place. Îmi place evadarea din cotidian, pentru că prin pictură mă
interiorizez, de fiecare dată când pictez mă caut pe mine, cel din interior, mă găsesc într-o
anumită stare și uneori această stare se reflectă și pe pânza sau pe cartonul pe care le am în
față.

Gabriel Enache: Și acum, urmărindu-vă activitatea, pot să spun că lucrările
dumneavoastră creează un univers pregnant, eu așa văd, multă, multă culoare și apoi plăcerea
de a folosi culoarea. Un univers pregnant cum am spus, foarte bogat vizual, aducând laolaltă
universul reprezentațiilor de zi cu zi ale naturii și universul propriilor viziuni.

Ion Roiban: Asta se datorează în mare parte unui alt profesor, domnul Tiberiu Cercel,
profesorul cu care mi-am finalizat, cu care am continuat studiile și le-am finalizat într-un fel...

Gabriel Enache: Încă o etapă. Ați finalizat încă o etapă.
Ion Roiban: O etapă care m-a determinat nu neapărat abrupt, care m-a determinat să

trec de la monocromie, de la clarobscur către culoare, culoarea în adevăratul sens al cuvântului,
eu, nefiind un colorist, prin natura mea.

64 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 3-4, iulie-decembrie 2019



Gabriel Enache: Adică nu prea sunteți... cercelian așa.
Ion Roiban: Nu neapărat... cercelian... un colorist, pentru că pictorii sunt unii coloriști

nativi iar eu nu sunt unul nativ, un nativ colorist, dar a trebuit să învăț despre culoare și apoi
să abordez problemele culorii în pictură.

Gabriel Enache: A trebuit să vă creați o relație proprie cu culoarea.
Ion Roiban: Categoric, relația proprie este obligatorie, în limitele percepției fiecăruia,
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pentru că fiecare percepe culoarea diferit. Eu am pus pe pânză atât cât am simțit, atât cât am
putut.

Gabriel Enache: Desigur pânza spune mai departe mai mult decât ați simțit, decât ați
vrut să arătați dumneavoastră...

Ion Roiban: Depinde cui spune pânza... Pânza spune ce are de spus în mod diferit
privitorului, pentru că și cei care privesc sunt diferiți și aș face apel la unul dintre îndemnurile
lui Constantin Brâncuși: privește până când ai să vezi, până când ai să poți vedea!... Dacă
pânzele mele pot fi percepute la prima vedere este o problemă, când creează dificultăți de
înțelegere, este o altă problemă și nici una, nici alta nu mă deranjează.

Gabriel Enache: Da, toate astea ne duc într-un univers pe care putem să-l simplificăm
să zicem: jocuri de lumini, jocuri de umbre... toate acestea sunt semne ale personalității
dumneavoastră, ale pictorului Ion Roiban. De unde începe și până unde continuă acest parcurs,
această călătorie?

Ion Roiban: Jocuri de lumini și jocuri de umbre... Acestea sunt obligatorii într-o lucrare
de pictură. Nu neapărat artistică pentru că a ajunge la artă  este ceva mai mult. Într-o lucrare
de pictură jocul de lumini și jocul de umbre este, așa cum am spus, obligatoriu, asta este în
funcție de fiecare, cum simte culoarea, de starea interioară, de relația cu subiectul pe care 
și-a propus să îl reprezinte...

Gabriel Enache: Cum le trăiți și cum le alcătuiți? 
Ion Roiban: Având contact cu subiectul, asta în special la peisaj și la portret pentru că

de multe ori observ o figură umană care mă interesează și atunci insist să pot face portretul
acelui om-personaj sau un peisaj care mă fascinează și  îl realizez. Dacă pot să reintru în starea
primului contact este foarte bine, dacă nu, încerc doar să empatizez cu ceea ce a fost.
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Gabriel Enache: Vă întreb cum, pentru că știu că sunteți un artist empatic, un artist
introspectiv care se aruncă în interior ca să explodeze după aceea spre exterior. Deci întrebarea
cum le alcătuiți vine firesc. Cum vă apropiați de subiect?

Ion Roiban: Despre o reprezentare a subiectului poate fi vorba la natura statică, oarecum
la portret. Când vorbim despre peisaj, acolo nu mai am nicio contribuție la alcătuire,
contribuția mea este numai la descoperire.

Gabriel Enache: Da, frumos. Eu cred că pictura prezervă aspectul concret al realului,
adică îl conservă într-un fel, dar îi distruge oarecum coerența. Dumneavoastră cum vă apropiați
și cum vă integrați aici?

Ion Roiban: Eu nu sunt un teoretician al picturii, dar pot fi de acord că pictorul are
libertatea să scoată sau să adauge, are această posibilitate și uneori obligația, pentru că
reproducerea fidelă nu este posibilă. Nu știu dacă e un demers.

Gabriel Enache: Nu prea e posibil.
Ion Roiban: Nu, nu, chiar nu e posibil, dar putem vorbi de hiperrealiști. 
Gabriel Enache: Practic vedeți altfel decât mine sau decât poate să vadă oricare alt

privitor. Și pe lângă faptul că vedeți, aveți posibilitatea să mai și arătați ceea ce vedeți.
Ion Roiban: Eu doresc, fără a fi remarcat că aș avea o imaginație bogată, dar doresc să

văd lucrurile, să se vadă că văd, că văd lucrurile altfel și decât alți confrați pictori și decât
posibilii privitori.

Gabriel Enache: Cu subiectul portretizat, care nu contează că este o părticică de natură
sau o persoană, cum colaborați? Ce vă atrage atenția sau cine?

Ion Roiban: Cred că... ce! Rămânem la prima problemă, ce îmi atrage atenția, pentru că
am încercat, la posibilitățile, la limitele mele, să portretizez chiar și anonimi. Deci nu e vorba
de cine, ci de anonimii care mi-au atras atenția printr-o trăsătură de expresie. Aș nominaliza
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pe nea Iulică, un personaj pe prundul gârlei, Măturaru`-Linguraru`, pentru că găseam la ei o
anumită stare, o anumită lumină. Și dacă nu există o rezonanță între subiect și cel care
realizează portretul, atunci va ieși altceva decât un portret.

Gabriel Enache: Care sunt pașii pe care considerați că făcându-i au lăsat și vor lăsa
urme vizibile? În biografia dumneavoastră artistică?

Ion Roiban: Pașii pe care i-am făcut?... Da, putem vorbi despre niște pași pentru că în
așa zisa activitate a mea de pictor - nu neapărat de artist!-, putem vorbi despre niște pași, mai
ales despre cei din momentele de descurajare, de pauze, de reluare și momentele de noi
descoperiri și suprapuneri peste ceea ce visam.

Gabriel Enache: Să pornim de la vis. Pentru o stare care ne va ajuta să evadăm din
universal picturii să continuăm așa: câtă lumină este în lucrările, dar și în viața dumneavoastră?

Ion Roiban: Preocuparea pentru lumină este, cred, o preocupare principală, pentru că
citeam în Coborârea de pe cruce(Florina Ilis), acolo personajul principal, la un moment spune
că Dumnezeu ar fi trebuit să spună Să fie culoare!, înainte de Să fie lumină!. Lumina prin
culoare, asta este un vis, un ideal al fiecărui pictor. 

Gabriel Enache: Eu vă doresc să vă continuați drumul în lumină, în cât mai multă
lumină. 

Ion Roiban: Continuarea va fi probabil cu sincope, cu momente de descurajare, cu
momente de reîncepere, dar  atâta timp cât două perechi de ochi sau o pereche de ochi se va
bucura de cee ce fac  eu, voi continua să pictez. Desigur o pereche de ochi în afară de ai mei.
Așa voi continua să pictez, conștient că sunt condamnat să fiu mai mult sau mai puțin doar
un epigon, obligat să suporte povara distanței dintre ceea ce visez să fiu și ceea ce reușesc a
fi, dintre ceea ce visez a face și ceea ce reușesc să fac.

Gabriel Enache: Vă doresc succes și drum bun! Și vă mulțumesc frumos pentru timpul
și cuvintele acordate!

Ion Roiban: Mulțumesc!  

6 iulie 2016. Târgoviște.
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A VENIT CHINIBANDZAN

Ne-am adunat toți într-o încăpere aproape
goală, împodobită doar cu nelipsitele covoare
persane așezate pe jos și având perne mari, viu
colorate, rezemate de jur împrejurul pereților, dar și
un gălăgios aparat de aer condiționat. Chiar dacă
eram la munte, afară era caniculă, la fel ca la șes,
lucru care m-a uimit. La lăsarea serii, până
dimineața, frigul se făcea simțit, apoi ziua, nu puteai
respira afară de căldură. Parcă eram în deșert, nu la

munte. Era, însă, un alt fel de munte decât cel știut de acasă. Foarte abrupt, mult mai golaș,
fără brazi și fără vegetație din belșug, cu copaci rari, adaptați climei. Doar lângă apă se simțea
aerul mai rece și tot acolo creștea iarba și tot felul de tufișuri.  

Într-o clipă zgomotul aerului condiționat a fost acoperit de vocile celor prezenți. Toți
vorbeau tare și repede, parcă să nu uite ce aveau de spus. Era ca un șuvoi nesfârșit de cuvinte
care, pentru mine, care priveam tăcută și întru-câtva absentă, părea fără sens. Apoi, vocile 
s-au mai domolit, oamenii s-au așezat pe covor, rezemându-se de perne și la fel am făcut și
eu. În total, în încăpere eram 19 persoane; noi zece, din familia noastră: trei bărbați, cinci
femei și doi băieți (al meu fiind cel mai mic) și încă nouă bărbați: gazda, fratele lui și alte
rude de-ale lor. Camera, destul de mare, era plină. Acum toți ascultau doar gazda, care vorbea
apăsat și condescendet și vedeam că îi făcea mare plăcere să spună și să arate ce făcuse pentru
comunitatea de aici, din care se desprinsese, dar, la care, încă, se raporta.

Pe geam, puteam vedea cum cei care ne pregăteau mâncarea erau numai bărbați, nu
zăream nicio femeie. Toate femeile de aseară dispăruseră, nici mama gazdei nu se vedea;
probabil aveau altceva de făcut, mă gândeam.

Apoi brusc s-a făcut tăcere și am înțeles de ce. Fusese chemat și un cântăreț, împreună
cu alăuta lui. M-a uimit plăcut, întotdeauna am apreciat foarte tare la ei muzica și poezia, așa
că eram ochi și urechi. Era un bărbat între două vârste, cu un chip destul de plăcut, mândru,
cu plete negre și ochi la fel. Cântărețul și-a început cântecul lin. Avea voce frumoasă și mișcări
domoale. Cânta cu pasiune și asta mi s-a părut cel mai important. Nimeni nu mai mișca, cu
excepția bărbaților de afară, care, impasibili, își vedeau de treaba lor.

Apoi, în timp ce cântărețul începea al doilea cântec, am auzit un freamăt, și am văzut,
cu coada ochiului, un tânăr ce părea destul de pierdut, ce se alătură, timid, grupului gazdei.
Încet – chiar dacă mie mi s-a părut foarte tare – am auzit pe cineva spunând „divuné”. Nebun,
era un nebun? Am tresărit, cu spaimă, uitându-mă drept la tânărul palid și cu mintea dusă, ce
se așezase, șovăind ușor, pe covor. Privindu-l atentă, mi-a fost mai degrabă milă de el. Poate
era nebun, dar părea unul pașnic.

Lelia ZAMANI
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Apoi, m-am gândit că acesta auzise și el, ce se spunea despre el, dar nu, tânărul, chiar
dacă era lângă noi, nu părea să audă și să vadă nimic. Cumnata mea Haide s-a interesat repede
cine e și apoi s-a aplecat spre mine și mi-a spus că acesta era, de fapt, nebun din dragoste,
fiind foarte îndrăgostit de o fată. Dacă la început fata, plăcut surprinsă de pasiunea ce o stârnise
în inima acestuia, părea că îi împărtășește sentimentele, lucrurile s-au schimbat brusc, când
s-a îndrăgostit și ea, la rândul ei, de un alt băiat, nemainteresând-o iubirea celui dintâi. Se
pare că era o iubire fără speranță, iar tânărul se vedea că suferă destul de mult. Nu a vorbit cu
nimeni și nimeni nu l-a întrebat nimic. Sta cuminte, rezemat de una dintre perne și asculta
muzica molcomă. 

Între timp, cântărețul a început un alt cântec „Chini band zan u madé”. 
Am devenit deodată mult mai atentă, deoarece, din primele cuvinte, mi-am dat seama că

are ceva special, iar soțul meu a întregit, apoi, imaginea ce mi-am putut-o face despre subiect.
În cântec se spunea că pe drum venea un chinibandzan1 (de citit cinibandzan), un meșter

ambulant ce repara obiectele sparte. Acesta nu era un meșter oarecare, ci un artist, pentru că
nu repara decât obiectele fine, din porțelan. Dealtfel, numele spunea totul: era format din
cuvântul chine, care înseamnă „porțelan” și band zan – legător, adică „legător de porțelan”.

Pe vremuri, un astfel de meșter era căutat și respectat, deoarece oamenii nu aruncau nicio
bucățică din vasele de porțelan sparte, ci le strângeau cu grijă, punându-le bine. Când auzeau
pe stradă chemarea acestuia, fiecare alerga cu vasul său făcut bucăți, iar meșterul se punea pe
treabă. Cu ajutorul unei mașinării formată din două roți, una mai mare și una mai mică, care
erau legate de o curea acționată cu piciorul, având ca finalitate un gen de freză cu un diamant
în capăt, meșterul făcea niște găuri superficiale, și apoi punea benzi metalice subțiri care să
lege bucățile sparte. Nu numai că le făcea un întreg, la fel ca înainte de a se sparge, dar le da
un  aspect nou și o nouă viață, făcându-le, curios, mult mai prețioase. 

Uneltele folosite se pare că au fost diferite, existând și altfel de instrumente, chiar dacă
finalitatea a fost aceeași, dar descrirea aceasta mi-a făcut-o soțul meu, care văzuse un astfel
de meșter în copilăria lui.
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Și, cântărețul și-a continuat cântecul. 
O fată a auzit chemarea meșterului și a

alergat într-un suflet la el. 
„Am și eu ceva spart, făcut bucăți!

Meștere, poți repara, poți repara orice?
„Sigur, i-a răspuns meșterul! Ce ai de

reparat?”
„Cinibandzan, inima mea, inima mea e

ruptă, făcută bucăți! Tu știi, multe, ai umblat
mult, nu poți aduna la un loc și bucățile inimii
mele, să le lipești cu fir de argint, așa cum faci
cu vasele de porțelan? Iți dau tot ce-mi ceri.
Spune-mi ce-mi ceri?”

Bărbatul, a dat mâhnit din cap și i-a
răspuns:

„Orice se poate lipi, dar o inimă frântă,
frântă rămâne! Nu se mai poate repara! Nu e
treaba mea să-ți repar ție inima!”

Dar fata nu s-a dat bătută:
„Cinibandzan, tu știi multe și eu știu

asta, te rog, ajută-mă! Inima mea suferă tare.
Lipește-o la loc, să fie întreagă. Cine nu are

inimă, nu există, e mort!”
Fără să vreau, am văzut cum tânărul „divune” s-a ridicat, fără să spună un cuvânt, și a

plecat. Parcă am văzut o lacrimă strălucind în ochiul lui drept, sau poate mi s-a părut? Nimeni
nu a întors privirea după el, toți erau captivați de melodia bardului. 

„Te rog, te rog, se tânguia fata, repară-mi inima! Iar cinibandzan se tot codea:
„Eu sunt un meșter renumit, orice lucru, cât ar fi de mărunt eu îl adaug și-l pot face întreg.

Inima ta e însă mult mai fină și mi-e greu s-o fac ca la început.”
Dar cum fata o ținea pe-a ei, că vrea ca cinibanzanul să-i repare ce avea ea cel mai de

preț – inima – maestrul, văzând determinarea ei de nezdruncinat, se hotărăște să o ajute.
„Eu nu te pot decât îndruma, dar cel care te va ajuta cu adevărat să-ți repari inima se află

în cel de-al șaptelea cer, care este și orașul fericirii.”
„Și cum pot ajunge eu în orașul fericirii? Arată-mi, te rog, drumul spre orașul fericirii ca

să nu mă pierd”
(Aici am rămas cu gura deschisă, nu mă așteptam la o astfel de întorsătură. Eram convinsă

că e un simplu și frumos cântec de dragoste, dar se pare că era mai mult) Brusc am devenit și
mai atentă, să nu pierd nimic.

„Doar că nu poți ajunge dintr-odată acolo, în cel de-al șaptelea cer, a continuat maestrul.
Trebuie să pornești de la primul cer și să le parcurgi pe rând. E un drum greu și anevoios. Și
necesită multă voință.”

„Și cum pot face asta?, întrebă tânara cu nerăbdare și însuflețire.”
„În prima etapă, care e și accesul la primul cer, trebuie să înveți să spui numai adevărul,

să uiți ce e minciuna. Și nu numai atât, să cauți doar adevărul!
A doua etapă îți cere să ajuți pe oricine are nevoie de ajutor, să cunoști dăruirea. Și așa

ajungi la al doilea cer. 
Ca să pătrunzi în al treilea cer, ai de înfruntat o nouă etapă care îți cere să cunoști

răbdarea, iar cel de-al patrulea cer își deschide porțile doar celui cu adevărat cinstit, ce a
îndepărtat fățărnicia din viața lui.
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Să fii bună, să ai sufletul curat, să fii amabilă cu ceilalți, toatea acestea te duc în cincilea
cer. 

Când ai trecut de aceste ceruri, ajungi automat în al șaselea cer, oricât ar fi acesta de
departe.”

„Eu, îmi dau viața mea și voi face tot ce ai spus. Dar spune-mi, cum ajung la al șaptelea
cer. E un drum drept sau ocolit?”

„Cu cel de-al șaptelea cer e mai complicat. După cum ți-am spus, dacă îndeplinești cele
cinci cerințe, al șaselea cer e al tău, ca răsplată pentru că ai reușit să pătrunzi în cele cinci.
Doar că ultimul cer, cel de-al șatelea, doar tu îl poți găsi, numai ție ți se va dezvălui. Doar tu
îl poți afla, eu nu pot să-ți spun unde este. Doar dacă treci de nori ajungi la lună.”

Și cântecul mai spunea apoi că fata a plecat acasă și a petrecut în meditație și rugă 7 zile
ce au părut ca 7 ani, și apoi, a auzit din nou pe stradă vocea cunoscută:

„Cinibandzan umade!”- „A venit cinebanzanul”!
Într-un suflet a alergat la el, spunându-i:
„Cinibandzan, cinibandzan, mi s-a dezvăluit al șaptelea cer și raiul de acolo!
„Minunat, a răspuns maestrul, acum poți veni alături de mine!”
Și cântecul se termină când cei doi pleacă împreună strigând pe străzi că au venit

cinebanzanii. Spectaculoasă încheiere!
Abia atunci mi-am dat seama de ce a plecat tânărul. El nu voia cunoșterea prin iubire, el

voia doar fata.

Cântecul m-a impresionat și m-a pus pe gânduri! Cel care l-a compus și l-a cântat mult
timp a fost derviș, care își spunea chiar așa, Darvish Javidan, numele complet fiind Seyyed
Mostafa Mousavi. S-a născut în 29 octombrie 1946, în localitatea Kermanshah din Iran și a
murit recent, la 11 noiembrie 2017 la Kianmehr, Teheran. Cu toate acestea se știu doar
cântecele lui, și mai nimic despre el.

În Coran se specifică faptul că universul este alcătuit din șapte ceruri suprapuse. „Noi
am creat șapte ceruri deasupra voastră; și Noi nu suntem niciodată neglijenți cu creația (Sur.
23, 17).”2 Aceste șapte ceruri concentrice se crede că sunt, fie simbolice, fie adevărate. Cu
toate acestea, se consideră că cerul unic nu există, fiecare structură cosmică posedând propriul
cer. „Cerurile formează învelitori concentrice ce încercuiesc universul și în care fiecare entitate
are propria specificitate.”3

Chiar dacă iudeo-creștinii vorbesc despre un singur cer, se pare că Sfântul Irineu de Lyon,
unul dintre cei mai de seamă Părinți ai Bisericii secolului al II-lea, afirmă că lumea este
compusă din șapte ceruri. Cartea Înălțării profetului Isaia, o scriere apocrifă păstrată totuși în
canonul Scripturilor Bisericii Ortodoxe Etiopiene, povestește vedenia profetului care-l
contemplează pe Christos care traversează cele șapte ceruri de două ori, o dată pentru a coborî
pe pământ, și a doua oară pentru a se înălța în sfera superioară4.

Timpul a trecut mult prea repede și după ce bardul a plecat și am mâncat păstrăvi la
grătar, care, sincer, nu mi-au plăcut prea mult, asta și pentru că i-am admirat atât de mult, vii,
înotând în apa rece de munte, ne-am pregătit de plecare. Ne-am luat la revedere de la toți, cu
căldură, la fel cum au făcut-o și ei, și ne-am urcat în mașini.

Dacă la dus drumul a fost plin de evenimente și a părut foarte lung, la întors, viteza a
fost cuvântul de ordine. Cum am plecat după orele 15:00, și aveam de destul de mult de mers,
evident că frații soțului meu au încercat să câștige cât mai mult timp. La început nu au prea
reușit. Eram pe munte, șoseaua era îngustă și serpentinele numeroase. Nu aveau cum să
meargă prea repede, dar odată ce am ajuns la loc întins nimic nu i-a putut opri. Erau amândoi
șoferi buni și își doreau să ajungă acasă foarte repede. Mie nu îmi place viteza, dar nu am
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spus nimic și nici nu m-am panicat, cum fac deobicei. Asta, după patru ore de mers, până când
s-a urcat la volan, Ali, nepotul de 20 de ani al soțului meu, la cererea tatălui său, care obosise.
Și Ali, care s-a dovedit că abia aștepta să conducă, a reușit să mă sperie de-a binelea. După ce
a sporit considerabil viteza, a început să depășească pe toți cei din față pe care-i ajungea,
spunând că sunt prea mulți bătrâni la volan pe șosea și le arată el ce înseamnă să conduci cu
adevărat. Tatăl lui l-a mai temperat, răspunzându-i că și el este în vârstă, dar e un bun șofer,
și a fi tânăr nu înseamnă a fi și experimentat. Vorbele tatălui nu au avut prea mare efect. Parcă
nici nu l-a auzit. Mașina zbura de-a dreptul și, cum am mai spus, era destul de veche și abia
reparată. Tatăl i-a mai spus ceva, motiv pentru care a mai încetinit puțin, dar nu prea mult, ca
peste câteva minute să revină la viteza dinainte. Eram terifiată, dar mi-am impus să nu mă uit
la acul kilometrajului. Numai cu șoferul acela nebun cu care am călătorit din Shiraz, spre
Isfahan am mai mers așa de repede. Dar taximetristul avea mașină nouă... Ce puteam face?
Priveam cum apune frumos soarele și cum treptat înserarea pune stăpânire pe orizont, dar
gândurile mele se îndreptau toate spre Dumnezeu și spre ajutorul Lui!

Și Dumnezeu chiar nu ne-a lăsat, așa că am ajuns cu bine în Isfahan. Nu-mi ardea decât
să dorm, dar acolo ne aștepta altă surpriză. Fratele mai mic, al soțului meu, care nu putuse
veni cu noi, era în drum, cu toată familia, să ne ducă la un restaurant. În vâltoarea drumului
făcut, uitasem că era ziua mea de naștere, dar ei nu uitaseră. În fine, ne era foame așa că, am
uitat de oboseală și am plecat împreună. Curios a fost faptul că nu prea știau unde să mergem!
Era duminică, restaurantele din centru erau ticsite și slabă speranță să găsim ceva decent. Mă
umfla râsul auzindu-i! Veniseră după mine cu atâta exaltare și nu știau ce să facă și unde
puteam merge. Într-o inspirație de moment, cumnatul meu a pornit spre periferia orașului,
uitându-se cu atenție la indicatoare. La un moment dat a ezitat și a virat la dreapta pe o străduță.
Ne uitam toți nedumeriți. Era un loc destul de ciudat și slab luminat, sau tocmai din această
cauză era ciudat. Am mai mers puțin pe strada îngustă, care, la un moment dat s-a luminat
brusc și acolo am și parcat. Tot în dreapta, într-o poartă larg deschisă lângă o măsuță rotundă
unde se afla un ceainic aburind cu câteva cești, ne-a întâmpinat un bărbat îmbrăcat într-un
costum ce părea specific unei regiuni din Iran, dar habar nu aveam care. Ne-a întâmpinat cu
căldură și cu ceai și ne-a invitat să intrăm în curtea interioară pentru a ajunge la restaurant.
Era un local cu specific din Abiani, un orășel vechi pe care urma să-l vedem cât de curând.
De nicăieri a apărut un domn corpolent, dar elegant îmbrăcat care era s-a prezentat ca fiind
proprietarul localului și după o plecăciune, care mărturisesc că m-a impresionat, s-a declarat
onorat să ne poată servi. Ne-a dus să vizităm restaurantul ce s-a dovedit a fi în întreaga casă
care, pe lângă parter avea și etaj și o mulțime de camere, mai mari sau mai mici, dar fiecare
diferită și interesantă. Ce mi-a plăcut cel mai tare a fost conexiunea cu natura, pentru că în
curtea interioară creșteau câțiva copaci destul de înalți, care se împleteau, la propriu, cu casa.
Și iluminatul era interesant: de la instalația electrică, la lumânări frumos colorate, puse pe
ziduri ori atîrnate de crengi, dar ocrotite de globuri de sticlă. Am urcat și am coborât privind
cu interes peste tot, mai ales că nu era nimeni acolo, apoi am fost conduși în sala cea mai
mare, unde nu erau mese și scaune, ci niște spații plate dreptunghiulare, delimitate de bare de
metal de care se sprijineau și perne mari și colorate, pe care te urcai și te făceai comod pe
covoarul persan așternut acolo. Pentru mine nu a fost niciodată foarte comod să mănânc pe
jos, dar era pitoresc și pentru ei era obișnuit, așa că nu am făcut nazuri. Eram doar nedumerită
că nu prea era lume în acest local și mă gândeam că și mâncarea va lăsa de dorit. La fel
gândeau și rudele mele persane. Sincer, eram puțin îngrijorați, dar oricum nu mai puteam da
înapoi. Am venit și trebuia să rămânem. Am început să vorbim despre drum și despre ce am
văzut și cunoscut pe munte și ne-am mai destins. Încet, încet, am văzut cum localul a început
să se anime tot mai mult, până când am constatat cu surprindere că sala în care eram s-a umplut
până la refuz și lumea tot venea. Am răsuflat ușurați că nu am nimerit chiar prost, iar când a
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venit mâncarea am fost plăcut surprinși că
totul era foarte bun și curat. Imediat a apărut
și patronul, care ne-a întrebat dacă totul este
în regulă. Cumnata mea mi-a șoptit că sigur
este încântat că o străină a intrat în localul lui
și face tot ce poate să ne placă la el.

Dar, parcă se aștepta ceva. Nu știu de ce
nu mi-am dat seama, dar era ceva firesc.
Muzica, ea era cea așteptată. Într-o nacelă –
că așa aveam impresia că seamănă acel loc
înalt din mijlocul sălii –, unde era și toată
aparatura, a urcat un bărbat care s-a instalat
acolo. Apoi a apărut un altul, nu prea înalt, dar
elegant îmbrăcat, în costum negru, frumos
cambrat pe corp și cu cămașă albă, chiar dacă
fără cravată, care a început să cânte. La
început m-a izbit atitudinea lui plină de
mândrie. Nu era prea înalt, dar se mișca cu
atâta maiestate încât părea colosal. Și cânta cu
o pasiune maximă. Cu mâna dreaptă ținea
microfonul, iar cu stânga gesticula în sunetele
muzicii, plimbându-se printre noi. Pentru
mine a fost ceva fantastic ca dimineața să ascult muzică parcă dintr-un alt secol și cu altă
încărcătură și seara să o închei cu muzică modernă, la fel de încărcată de iubire, dar plină de
fervoare și ritm. Lumea din jur era în extaz. Mulți au început să se ridice și să danseze.
Cumnatul meu nu s-a lăsat nici el mai prejos. Pentru soțul meu era cam mult așa că a rămas
așezat și doar privea.

Toți păreau a ști melodiile și le îngânau cu bucurie. Era o atmosferă electrizată, care m-
a făcut să uit de oboseală și m-a încântat foarte mult. Am încercat să filmez, să aduc cu mine
în țară bucuria aceea imensă simțită acolo, dar cântărețul, a venit spre mine și continuând să
cânte, mi-a făcut semn să nu fac asta. Nu l-am înțeles, dar m-am conformat fără să mă
împotrivesc. Apoi a urmat surpriza cea mare: am auzit cum cântărețul începe să cânte în
engleză „Happy birthday tu you” și se îndreaptă spre mine. Iar în spatele lui soțul și cumnatul
meu cu un mare tort. Toate privirile s-au întors spre mine și, ca la un semn, toți cei din
restaurant au început să cânte. M-au emoționat până la lacrimi. Erau oameni care nu mă
cunoșteau, dar care îmi zâmbeau și îmi cântau „La mulți ani”. Bine, nu în limba mea, dar într-
o limbă internațională. Și patronul era acolo și a venit și el să mă felicite. Mai mult ca mine
era fericit copilul meu, care strălucea tot, că mama lui era așa vedetă. 

Când am plecat ne-am luat la revedere de la toți, parcă ne cunoșteam demult și am știut
că acel cântăreț nu prea înalt, dar atât de maiestos știuse, prin melodiile interpretate și felul
lui de a transmite acele melodii să ne atingă inimile și să ne unească pe toți, ca unul, la fel
cum făcuse și bardul de dimineață cu ale lui versuri încărcate de iubire și de spiritualitate. A
fost o încheiere apoteotică a acelei zile, de la care am învățat cât într-o viață.

1 Pentru a fi mai accesibilă înțelegerea, am unit cuvintele care apar alcătuite din trei părți
2 („And certainly We made above you seven heavens; and never are We heedless of creation.”) din HOLLY

QOURʹAN, translated by M. H. Shakir, Ansariyan Publications, Islamic RePublic of Iran, p.326.
3 Dr. Lucian Dîncă, MASTERAT: STUDII RELIGIOASE – TEXTE & TRADIȚII CURS: TEHNICI

MISTICE Șapte ceruri în învățătura creștină, p.5.
4 Idem, p. 1.
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Elias Canetti și Alban Berg. 
Corespondențe spirituale 

pe un amplu ambitus

Viața, gândirea și opera omnia a scriitorului
Elias Canetti poartă amprenta lăsată de emigrarea
din Spania a familiei sale ce aparținea comunității
sefarde, supuse discriminărilor etnice și religioase.
Rudele sale s-au stabilit o vreme la Rusciuc, în
Bulgaria, unde, la 25 iulie 1905, s-a născut Elias
Canetti. Moartea prematură, la 31 de ani, a tatălui
său (Jacques), a marcat esențial parcursul viitorului

scriitor de limbă germană, austriac prin adopţie,
naturalizat britanic şi rezident în Elveţia, după cum scria el însuși în notele biografice. În iunie
1911 familia Canetti, cu cei trei copii, se mută în Anglia, unde Elias (primul născut), începe
ciclul primar de învățământ. Evenimente ca Războiul balcanic din anul 1913, primul razboi
mondial, începutul dictaturii naziste în Germania (1933), luptele armate din Viena (1934),
declanşearea celui de-al II-lea război mondial,  emigrările succesive și schimbările inopinate,
au contribuit major la formarea concepției despre lume și viață a lui Elias Canettti. Diferitele
situații și întâmplări le regăsim relatate în volumul Facla in ureche (Povestea vieții,1921 –
1931)…”Era începutul unei perioade de meditație critică și de tensiune, scria Canetti…
Ajunsesem să iau cunoștiință de mai multe lucruri deodată”.

Cu ocazia incendierii Palatului de Justiție din Viena (1927), tânărul scriitor observă
atent comportamentului maselor. Primele sale preocupări care vizează reacţiile în grup ale
oamenilor, se vădesc încă din vremea când participa la prelegerile lui Karl Krauss. Influențat
de ideile acestuia, Elias Canetti se dedică vastului studiu antropologic şi sociologic intitulat
“Masse und Macht” (Masă şi Putere). 

Dintre cele mai cunoscute lucrări ale scriitorului (unele publicate şi în România,
pentru care autorul nu a pretins niciodată drepturi de autor datorită  amintirilor dragi din
copilărie pentru doica sa de origine română), sunt romanul “Orbirea” (1935, Viena ), distins
cu premiul Nobel pentru literatură și  premiul Franz Kafka (1981), drama “Nunta“(1932),
“Comedia vanităţii“(1934), culegerea de aforisme “Provincia omului”- Insemnări (1943),
drama “Oameni cu soroc” (premiera la Oxford, 1956), studiul ”Masă şi Putere“ (1960),
“Conştiinţa cuvintelor”- eseuri (1975), volumele autibiografice “Limba salvată. Istoria
unei tinereţi, “Facla în ureche. Povestea vieții” (perioada 1921-1931), și “Jocul privirilor.
Povestea vieții” (perioada 1931-1937).

Figură reprezentativă pentru elita scriitoricească, Elias Canetti este considerat a fi
una dintre cele mai captivante personalităţi ale secolului XX. Numele său a fost deseori
alăturat de cel al lui Feodor Mihailovici Dostoievski sau de cel al lui Ernesto Sabato, datorită
considerațiilor asupra umanităţii şi a modului în care și-a dus analizele până la ultimele
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consecinţe.  Din acest punct de vedere, cele mai relevante titluri sunt  “Orbirea” şi “Masă ş i
Putere”. Ne reţin atenţia cuvintele sale, selectate din volumele “Facla în ureche” şi “Jocul
privirilor”. Motto-ul la “Facla în ureche” …“Stima faţă de oameni începe prin aceea că nu le
ignori cuvintele”.

În cel de-al III-lea volum autobiografic “Jocul privirilor”, Canetti delimitează sfârşitul
anilor de ucenicie, de peregrinări și în special consacrarea sa ca artist printre artişti. Aici el ne
prezintă o galerie a lumii culturale cu care a venit în contact în Viena anilor ‘30: Alban Berg,
James Joyce, Oscar Kokoschka, Thomas Mann, Robert Musil, Franz Werfel, Stefan Zwieg.
În acest context ne trimite la episoade concrete din viaţa lui, cum ar fi fascinaţia exercitată
asupra sa de privirea sculptoriţei Anna Mahler, văduva celebrului compozitor Gustav Mahler.
Și tot la Viena, întâlnirea lui cu muzicianul Alban Berg (1885-1935), pare a fi fost aceea a doi
oameni care s-au simpatizat şi s-au înţeles de la început. Iată ce scria Canetti referindu-se la
primul contact vizual cu Alban Berg: ..Am simţit de la prima noastră întrevedere căldura cu
care mă înconjura…Nu era lipsit de mândrie. Știa prea bine cine era. Exista însă un artist în
viaţă pe care-l situa incontestabil deasupra tuturor - pe profesorul său, Arnold Schönberg. Îl
iubeam pe Berg pentru atâta veneraţie de care era capabil…I-am spus în ce stare mă aflam,
când, la vârsta de 26 de ani, am dat peste “Wozzeck” și cum am citit-o într-o singură noapte.
Am reținut că Berg avea 29 de ani când a văzut prima reprezentaţie a piesei Wozzeck la Viena
; s-a hotărât să facă din ea o operă. I-am povestit cum am ajuns de la Wozzeck la drama mea
Nunta…..”Venisem la Berg cu cele mai mari speranţe. Există oare vreun om de seamă pe care
să ţi-l închipui exact? El era singurul de la care aşteptam atât de mult şi care nu m-a
dezamăgit… Îl vedeam uneori, în timpul unui concert, legănându-se transfigurat când asculta
liedurile lui Debussy. 

În atmosfera primului război mondial, compozitorul Alban Berg se decide să scrie
opera inspirată după drama ”Wozzeck” a lui Georg Bűchner, din care desprinde și reliefează
profundele semnificații umane și sociale. Opera are caracteristicile dramei expresioniste
relaționată cu teatrul muzical impresionist, cu elemente dodecafonice și cu unele de factură
romantică. 

Muzica operei Wozzeck* este încărcată cu o extraordinară forță de expresie care
subliniază tensiunea dramatică a libretului, alcătuit de compozitorul însuși. Scenele și ariile
se completează reciproc, în timp ce discursul muzical continuă melodia infinită. Leitmotivele
și interludiile, leagă scenele între ele. Compozitorul dezvoltă și transformă declamația cântată
într-una ritmică. Opera a străbătut o cale anevoioasă până să primească acceptul publicului.
Treptat Wozzeck a devenit un titlu de referință al repertoriului operistic din secolul  XX. 

*Alban Berg muzicalizează povestea tragică a unui soldat din armata austriacă, victimă a
conjuncturii sociale. Om simplu și cinstit, Wozzeck ajunsese obiect de batjocură a superiorilor
săi. Hărțuit de aceștia și înșelat de iubita sa, își pierde rațiunea, o ucide și își pune capăt vieții.

”Celebru în lume, la Viena repudiat.  Îl legam pe Alban Berg de Viena doar într-o
singură privință: el, ca un mare compozitor, se afla aici spre a lua cunoștiință  de  disprețul
unui oraș cu vocație muzicală”,  notează Elias Canetti în volumul „Jocul privirilor” […]
Credem că lucrurile serioase pot lua naștere numai într-o asemenea dușmănie.  

Cele două opere Wozzeck și Lulu, compuse de Alban Berg, sunt drame muzicale în
care predomină lirismul și poezia. Ca și celelalte creații, dintre care unele influențate de
curentul dodecafonist, operele aparțin culturii muzicale universale… „Soluțiile adoptate se
raportează la filosofia existenței, atât ca sursă de reflectare cât și ca impuls moral de
răscumpărare a disonanței. Teatrul muzical al lui Alban Berg expune principii de dramaturgie,
de teatru liric, de limbaj și se finalizează în planuri sonore”…, consideră muzicologul și
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profesorul Alexandru Leahu.

Elias Canetti și Alban Berg s-a reîntâlnit deseori la Viena. Cu puțin timp înaintea
morții compozitorului, Canetti a aflat de la un elev al maestrului, că acesta nu se temea de
moartea pe care o simțea tot mai aproape ci de amenințătoare neființă. Tristețea s-a instalat în
sufletul scriitorului. ”Berg mi-a trimis minunata scrisoare  despre romanul Orbirea (Die
Blendung) pe care îl citise în pragul morții, nelăsând-o din mână nici când avea cele mai
mari dureri. Copleșit de ea, a decis să acorde scriitorului care eram, o șansă. Această
corespondență primită de la el, în legătură cu romanul meu, mi-a rămas dintre toate cea mai
scumpă”. Mult timp după moartea lui Alban Berg (24 decembrie 1935), în cartea de aforisme
„Provincia omului” / Însemnări 1942-1972”, Canetti nota „ Cine iubește se plimbă cu o
inimă străină. Cine moare, ia inima altuia în mormânt, iar a lui trăiește mai departe în acela.”

Prietenia, respectul și admirația reciprocă au fost sentimentele sincere ale celor doi
creatori, vârfuri ale culturii europene, care au rămas modele ale unei relații desăvârșite.
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De ce se pierd copiii în ecran?

Nu fac parte dintre aceia care aruncă la coș
rezultatele cercetărilor tehnologice, pe considerentul
că toate țin de „ceva rău”, dar nu mă număr nici
printre semenii care au convingerea că omenirea se
află într-un stadiu superior de existență datorită
inovațiilor din acest domeniu. E cert că în istoria
cunoscută nu s-a mai întâlnit un asemenea nivel al
dezvoltării tehnice. Însă foarte multe voci avizate

afirmă că, totodată, dezvoltarea structurală umană, cognitivă și genetică, se află pe o pantă
descendenă.

În cele ce urmează nu voi readuce în discuție diverse idei sau lamentări privitoare la
gradul de alienare din societățile moderne, la faptul că tinerii (și nu doar ei) devin tot mai
fascinați de noile tehnologii ale comunicării etc. Voi prezenta, însă, unele dintre cele mai
cunoscute mecanisme care stau la baza acestor probleme, din dorința de a încerca să înțelegem
ce se întâmplă. Aceste informații au fost incluse și într-o prelegere (având titlul “More
technologized is not more educated”) susținută în vara acestui an, la Universitatea din Pitești,
la International Conference on Electronics, Computers and Artificial Inteligence.

În acest articol mă refer în special la pericolele pe care le reprezintă noile tehnologii de
comunicare pentru dezvoltarea intelectuală și pentru educația tinerilor. Deși aceste tehnologii
au și unele avantaje pentru informare și comunicare, totuși dezavantajele sunt mult mai mari.
În zilele noastre, profesorii, părinții, elevii și studenții au de-a face în aceeași măsură cu mari
oportunități și provocări, pe de-o parte, și cu numeroase capcane, pe de altă parte. Toate
relațiile umane, diversele interacțiuni, procese și acțiuni s-au schimbat după ce internetul a
făcut posibilă apariția „omului conectat”. Acesta este motivul pentru care vorbim astăzi tot
mai mult despre o nouă „specie socială”, homo connecticus. Dacă reușim să vedem care sunt
cele mai importante moduri în care este afectată dezvoltarea psiho-socială, intelectuală, socială
și morală a tinerilor, atunci putem să înțelegem ce premise sunt create de către noul mediu
educațional dominat de internet și de noile tehnologii.

Când am pomenit de „capcane” le-am avut în vedere cele mai noi: rețele de socializare,
jocuri video și multe alte activități care implică utilizarea ecranului. Cu cât este mai mică
vârsta utilizatorilor, cu atât mai prezente sunt efectele negative. Nimeni nu poate nega existența
unor probleme comune pentru elevii din toată lumea: dificultatea de a se exprima corect (vorbit
și scris), dificultăți de atenție, concentrare, înțelegere și, ca atare, de învățare. O reală problemă
o reprezintă faptul că în multe cazuri părinții și profesorii îi încurajează pe copii să utilizeze
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computerul și internetul încă din primii ani de școală, pentru a-și face temele (celebrul
„referat”).

Modificarea structurii și funcționării creierului

Creierul fiecărei persoane este modelat de activitățile pe care acea persoană le realizează
cel mai des, zi de zi. Din păcate, însă, printre cele mai îndrăgite activități ale tinerilor (și nu
numai) se află utilizarea smartfonului, vizionarea programelor TV și jocurile video. Pentru a
înțelege efectele tehnologiei digitale asupra creierului, trebuie să înțelegem principalele sale
funcții.

Emisfera cerebrală stângă procesează [1]: analiza, logica, deducția, matematica, sintaxa
limbii vorbite, verbalizarea, secvențele auditive; această emisferă este activă, secvențială,
urmărește conexiunile cauză-efect; este sediul gândirii critice. Emisfera cerebrală dreaptă
procesează: emoțiile, procesele imaginative, narațiunile, simultaneitatea, noutatea, culoarea,
recunoașterea facială; este nonverbală, holistică și reacționează spontan. Cortexul prefrontal
este responsabil pentru: atenție, motivație, control al comportamentelor și emoțiilor,
planificare, control al instinctelor (hrănire, agresivitate, sexualitate), inițiativă, curiozitate,
discernământ, prevedere, creativitate; este centrul celor mai complexe procese mentale –
centrul executiv al creierului. Corpul calos, puntea dintre emisferele cerebrale, asigură
comunicarea inter-emisferică. Toate aceste funcții sunt afectate de utilizarea tehnologiilor ce
presupun existența ecranului: emisfera stângă ajunge să fie efectiv dezactivată (“turned offˮ)
[2]; emisfera dreaptă este stimulată maladiv, limitându-și activitatea la o intensă dar pasivă
receptare a imaginilor; funcționarea normală a cortexului prefrontal (centrul executiv al
creierului) este grav afectată; corpul calos își întrerupe parțial activitatea, adică asigurarea
comunicării inter-emisferice. 

Pe parcursul vizionării TV, activitatea corticală se modifică într-un mod care este
dăunător pentru creier. După numai două minute de vizionare, encefalogramele arată că
undele de frecvență redusă, alpha (maximum 13 Hz) și theta (maximum 8 Hz), predomină în
intensitate comparativ cu undele beta de frecvență ridicată (maximum 30 Hz). Această
configurație a creierului este similară cu aceea din timpul hipnozei sau visării; în timpul
vizionării TV (al utilizării ecranului în general), creierul se obișnuiește cu starea de pasivitate
mentală.

Un mare număr de studii, cărți și articole analizează conexiunea dintre utilizarea
tehnologiilor ce presupun ecran și deteriorarea creierului. Articolul semnat de Susan R.
Johnson “Strangers in our Homes. TV and Our Childrenʼs Mindsˮ [3] rezumă aceste aspecte
structurale (referindu-ne la structura creierului), precum și efectele legate de ele, acelea care
se „traduc” în diminuarea anumitor capacități și, ca rezultat, în pierderi foarte mari privind
desfășurarea unor activități:

a) scăderea inteligenței și a performanței intelectuale;
b) slăbirea gândirii logice și analitice, afectarea exprimării corecte (scris, citit), a

raționamentului științific și matematic; scăderea capacității de a învăța în general;
c) diminuarea imaginației creative; în schimb, apare o deschidere patologică spre

evaziunile în imaginar, refugiul într-o lume a visării;
d) fragmentarea atenției și a concentrării, cele două părți ale aceleiași monede; tendința

de a fi ușor distras de stimuli externi;
e) dezinteres pentru ce se întâmplă în lumea reală;
f) dificultăți majore în desfășurarea unei activități, în menținerea motivației până când

scopul propus este atins;
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g) dificultăți în controlarea comportamentului și a răspunsului emoțional; predispoziția
de a trece rapid de la o stare emoțională la opusul ei: exaltare, indiferență, mânie, depresie;

h) incapacitata de a-și controla pornirile instinctive;
i) afectarea flexibilității mentale, a judecății, discernământului și prevederii, pierderea

inițiativei, slăbirea creativității și a curiozității, afectarea capacității senzoriale;
j) dificultăți în atingerea obiectivelor pe termen lung și în amânarea recompensei; copiii

se obișnuiesc să primească totul imediat, fără efort, așa cum un simplu click deschide rapid o
pagină de internet;

k) lipsa organizării, a programării activităților și a planificării.
Ca rezultat al vizionării TV încă din primii ani de viață, afirmă Jane M. Healy [4], creierul

tinerilor din ultimele decenii se dovedește a fi organizat diferit de creierul tinerilor aparținând
generațiilor anterioare. Anumite zone rămân nedezvoltate sau chiar se atrofiază, pierzându-
se astfel posibilitatea unei dezvoltări ulterioare. Aceste schimbări sunt de înțeles, pentru că,
atunci când se expune ecranului (jocurile video fiind cele mai periculoase), copilul este privat
de contactul vital cu realitatea în următoarele privințe: experiența contactului emoțional
direct cu membrii familiei; experiența senzorială – atingerea și manipularea obiectelor;
stimularea limbajului și a gândirii prin dialogul cu părinții, bunicii și alți copii; experiența
dialogului interior, provocat de experiențele trăite; ca atare, limbajul interior, atât de
important pentru dezvoltarea creierului, nu se structurează.

Consecințele psihosociale ale utilizării ecranului

În cartea Malades des nouveaux media [5], Jean-Claude Larchet afirmă că un autism
general se dezvoltă din ce în ce mai mult. Când se întâlnesc unii cu alții, tinerii (în special)
dovedesc autosuficiență dacă au un telefon inteligent. Anumite elemente din realitate – precum
diverse activități pe care trebuie să le realizeze la școală sau în familie, dialogul cu alte
persoane – pare să-i distragă, să-i întrerupă din activitatea permanentă în care sunt angajați:
aceea de a fi conectați; de aici și termenii propuși de autor: homo connecticus și homo
communicans.

Realitatea virtuală, care este o „realitate amplificată”, face astfel încât lumea reală să
pară plicitisitoare, tristă și nesatisfăcătoare. Devine aproape imposibil să te adaptezi unei astfel
de lumi. De aici comportamente obsesive și compulsive, anxietate, teamă, plictiseală și
preocupare excesivă pentru imaginea personală. Grija constantă privind modul în care te văd
alții îți distrage atenția de la preocuparea sănătoasă referitoare la cine ești cu adevărat.

Din punct de vedere psihosocial avem de-a face cu o întâlnire a extremelor: mai multe
mesaje și mai puțină comunicare; amplificarea emoțiilor și diminuarea sentimentului de
afecțiune; tot mai multe imagini, dar mai puțină imaginație; starea de a fi absorbit în fața
ecranului, dar mare dificultate de a-și concentra atenția când e vorba despre activități din
lumea reală; se vorbește foarte mult despre originalitate, dar sunt preluate tot mai des aceleași
comportamente și moduri de a gândi; cuvântul „inteligență” e la mare preț, dar inteligența
suferă în general o regresie, pierzând teren în fața imaginii ce reprezintă un stadiu inferior în
dezvoltarea gândirii; se discută tot mai mult despre sănătate mentală, atitudine pozitivă și
fericire, dar numărul persoanelor depresive este în creștere; exteriorizarea persoanei prin
„comunicare” și sărăcirea vieții interioare; „toleranță” și în același timp potop de cuvinte
jignitoare împotriva celor care nu se conformează valului opiniei publice; se discută mult
despre libertate, societate liberă, dar imediat ce se îndepărtează de ecrane, oamenii resimt
numeroase constrângeri (care sunt tot mai greu de suportat în raport cu senzația de „libertate”
și degajare oferite de manevrarea telecomenzii și de navigarea pe internet); mult prețuita viață
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privată devine tot mai mult publică.
Marele risc al utilizării ecraului de la o vârstă fragedă este acela de a fi înlăturat de la

centrul de comandă al propriei minți [6], devenind doar un martor neajutorat al minții populate
de fantasme cărora le-ai lăsat ușa deschisă de prea multe ori.

Probleme etice

Problemele etice, desigur, au locul lor în acest tablou. Rețelele sociale reprezintă un teren
propice pentru narcisism. Din cauza acestui mod de a gândi s-a generalizat un cult al sinelui,
ambiția și mândria de a fi vedetă pentru o zi sau măcar pentru câteva ore.

Desigur, aceste rețele sociale doar dau falsa impresie de putere, importanță, libertate și
solidaritate. În realitate, ele răspândesc ipocrizia și iluzionarea. Referitor la ipocrizie, este
suficient să ne gândim la falșii prieteni de pe Facebook și la falsa generozitate a
împărțirii/distribuirii (“sharingˮ) de imagini, fișiere video și mesaje, când persoana care le
distribuie este interesată în primul rând să mențină atenția îndreptată asupra sa. Referitor la
iluzii, să ne gândim doar la marea iluzie a timpului câștigat; de fapt, nevoia de a fi mereu
conectat ne consumă aproape tot timpul. Apoi, iluzia spațiului privat, când avem de-a face cu
tot mai multă încurajare a autoexpunerii și cu pierderea intimității; iluzia libertății, a
originalității, a informării etc. Aceste obișnuințe sunt cu atât mai nesănătoase cu cât este mai
scăzută vârsta utilizatorilor noilor tehnologii.

Imaginea persoanelor așezate în fața ecranelor ne amintește – afirmă Jean-Claude Larchet
în cartea citată – de alegoria peșterii din dialogul platonician Republica. Această nouă aplicare
a alegoriei peșterii ne arată așadar că avem de-a face cu un grad al alienării fără precedent în
istoria omenirii.

Viața ca un spectacol media

O altă capcană creată de tehnologiile comunicării este percepția lumii ca spectacol media
[7], fie că este vorba despre politică, activități culturale, sport, mâncare, relații interpersonale,
succese, eșecuri sau nefericiri. Tema generalizării show-ului media este strâns legată de
globalizare.

Modul de a percepe viața ca un show ne poate face să pierdem din vedere adevăratele
mize ale vieții. Începem să credem că totul este doar un spectacol, iar spectacolele pot fi
repetate de câte ori dorim, fără pierderi serioase. Însă astfel ajungem să relativizăm toate
valorile și scopurile noastre. Ne uităm la viețile altora plătind prețul scump al timpului care
ne este dat pentru a trăi propria viață.

Ce putem face?

Unii dintre părinți sunt foarte bine informați cu privire la efectele noilor tehnologii asupra
dezvoltării intelectuale a copiilor; și acești părinți sunt tocmai cei care se află în vârful
producției respectivelor tehnologii. E deosebit de important să vedem ce atitudine au ei în
această privință.

În anul 2014, Nick Bilton, un jurnalist american, a publicat în New York Times un articol
[8] referitor la modul în care se raportează angajații marilor companii digitale din Silicon
Valley (Google, Apple, Yahoo...) la noile media atunci când este vorba despre educația
propriilor copii. Spre surpriza tuturor, articolul relatează că acești angajați își țin la distanță
copiii de telefoane inteligente, laptopuri, tablete, de internet și de rețele sociale. Până la vârsta
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de 10 ani ei nu utilizează telefonul inteligent sau alte tehnologii prin care ar putea avea acces
la internet. După această vârstă (13-14 ani) au acces limitat la internet, doar pentru a se informa
în privința temelor. Unul dintre părinți afirmă: „Aceasta este regula nr. 1: Nu există ecrane în
dormitor. Punct. Niciodată”. În acest mod, părinții își păzesc copiii de pericole: „expunerea
la conținuturi dăunătoare precum pornografia, să fie loviți de alți copii și, poate cel mai rău,
să devină dependenți de aparatele pe care le utilizează, exact ca părinții lor”. Waldorf School
of the Peninsula, unde studiază copiii acestor angajați, este neconectată la media, o
caracteristică foarte rară în societățile dezvoltate de astăzi. Cazul lui Steve Jobs iese și mai
mult în evidență în acest context, pentru că el este fondatorul companiei Apple Computers.
Apropiații lui Jobs relatează că la cină, membrii familiei discutau despre cărți, istorie și diverse
subiecte culturale, fără ca cineva să dea vreun semn că ar dori să scoată smartphon-ul sau alt
aparat pentru a verifica mesaje.

Adulții care sunt responsabili de educația copiilor ar trebui să țină cont de aspectele
prezentate de Nick Bilton, iar tinerii trebuie, de asemenea, să devină conștienți de impactul
tehnologiei asupra vieții lor.

Câteva concluzii

În pofida optimiștilor, a fi mai „tehnologizat” nu înseamnă neapărat a fi mai educat. Buna
utilizare a noilor tehnologii care oferă acces la internet (și, prin el, la rețelele sociale),
presupune un discernământ antrenat pe care copiii încă nu îl au, cu atât mai puțin în primii
ani ai dezvoltării lor. În plus, obiectele și instrumentele cu care interacționăm ne structurează
comportamentul și creierul într-un mod specific acțiunilor și proceselor ce pot fi realizate cu
aceste instrumente. Utilizatorul înrăit al internetului e foarte probabil să devină un „om al
butonului”, cu memoria, atenția și acțiunea permanent fragmentate, un om care nu-și mai
poate concentra atenția și energia pentru a duce la bun sfârșit scopurile importante, în caz că
și le propune...

Nu putem nega numeroasele avantaje pe care le au aceste tehnologii ale comunicării, dar
avantajele există numai cu condiția utilizării responsabile și echilibrate. Din păcate, tinerii (și
nu numai) le utilizează în proporție covârșitoare ca mijloace de distracție și nu ca pe
instrumente utile pentru cunoaștere și autoeducație. În acest context, dezavantajele domină
lejer avantajele.
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DE LA DONIZETTI LA SCHMITT,
„ELIXIRUL DRAGOSTEI” ÎȘI

PĂSTREAZĂ  CELTICA AROMĂ
LEGENDARĂ  

Pe scenă ca și în viață există întotdeauna
cineva care cucerește și altcineva care se lasă
cucerit. Un enunț, aparent simplu, cu un răspuns
aproape previzibil. Și totuși... ca în atâtea alte
cazuri, excepția este menită să confirme,
îndeaproape, regula. „Ce coincidență...” să te afli

pe marginea prăpastiei, gata de prăbușire și totuși să refuzi banala aruncare în gol. Să găsești,
mai degrabă, puterea de-ați lua avântul necesar, pentru a sări dincolo de vidul amenințător.
Un gest de acrobație impecabilă, „două fiare care se mângâie”1 emanând atâta tandrețe (Adam
și Louise), un scriitor contemporan (Eric Emmanuel Schmitt), un roman modern („Elixirul
dragostei”, Editura Humanitas, București, 2015), un traducător emblematic (criticul de teatru
Doru Mareș), un regizor plin de charismă (Marcel Țop) și două nume cu rezonanță ale
teatrului românesc: Maia Morgenstern și Marius Bodochi. Toate la un loc par ingredientele
necesare oricărei rețete de succes. Și totuși acolo, pe scândura scenei, începe viața de dincolo
de viață. Maia Morgenstern și Marius Bodochi demonstrează acest lucru prin piesa „Elixir”
(a cărei premieră a avut loc pe 9 decembrie 2017, în cadrul „Teatrului de Comedie”, București,
printr-un proiect realizat în parteneriat cu „Asociația Artextract”). E greu să vorbești despre
ei. E mai bine să taci și să dansezi, în ritmul inimii lor. Să dansezi atunci când iubirea adoarme,
legănată tandru de acordurile muzicale ale lui Jaques Brel, Charles Aznavor, Serge Gainsbourg
și – de ce nu? (grație regizorului) – chiar de cele autohtone... La un moment dat, par să se
audă undeva, într-un vis vecin cu realitatea, câteva acorduri românești interbelice.  

Iubirea... da, iubirea „e o catedrală”, e un „amestec” ciudat de vorbe... „de trufie și
sfială, / amestec de sfârșit și început”2. Iubirea e... foc mistuitor, incendiu sufletesc imposibil
de provocat prin legendarul elixir, care i-a unit odată pe Tristan și pe Isolda. Psihanalistul
Adam, sceptic la început, nu se poate resemna în fața acestei idei, ci încearcă pe baza
perceptelor lui Freud și Jung să declanșeze iubirea de laborator. Un joc copleșitor și incredibil
de periculos, un joc ce o determină pe Louise să pună între ei, oceanul – ca distanță. 

Între iubire, nevoie biologică și plăcerea efemeră a vânătorii, Adam rămâne același
– ca nume și structură – neîndrăznind să strice prototipul creației divine. Doar Eva este supusă
metamorfozei. Eva devine Louise, aruncând în fața lui Adam, nu numai un ocean, ci și o
Afrodită. „Orgoliul dă avânt oamenilor”, iar porția de vanitate le tezește toate forțele. Lily,
tânăra ingenuă, imperială, cu trup de zeiță este cea care destramă rutina strecurată în relația

Amalia-Elena CONSTANTINESCU

83 g o n g



celor doi. Frământări, ardere, iluzie, vise, într-un cuvânt stări pe care Lily le trezește în sufletul
lui Adam și în cel al Louisei. Și pentru că Lily era prea puțin va fi inventat „ticălosul de Brice”.
Așa apare nevoia confesiunii „reciproce” între cei doi foști și actuali... între cele două suflete
pereche: „Când mă duceam să mă întâlnesc cu amantele mele, nu pierdeam nimic din
atașamentul față de tine, nu te adoram mai puțin, unica mea ambiție fiind să obțin și să ofer
plăcere. / Relațiile interumane sunt falsificate de-o colosală eroare: ideea că sexul și
sentimentele sunt pe același plan. Or, sexul și dragostea ocupă două teritorii diferite. Dacă
iubirea îl invadează pe cel al sexualității ... nu există totuși nici o legătură între dorință și
afecțiune”, între planul biologic și cel spiritual. „Draga mea Louise, faptul că vibram pentru
tine nu-mi împuțina nevoile, înțelegerea noastră totală nu-mi știrbea simțurile, nici nu-mi
potolea fantasmele. De ce ai considerat că aventurile mele cu frumuseți pasagere erau gesturi
menite să te insulte? Ce legătură aveau cu tine? Nu făceam nimic înadins. Ar trebui reconstruit
lexicul și izolate aceste două lumi distincte, cea a sexului și cea a iubirii, suprimând orice
termen comun. / Tot așa, prietenia mi se pare o relație pură, exemplară, luminoasă, pentru că
nu e poluată de carne,” de viciile, de obsesiile „sau de schimbările ei fluide. Prietenia
desemează calea dreaptă a iubirii. Așa că din nou ți-o propun. / Al tău, Adam”3.  Rămâne de
văzut cine își „ascute” cu adevărat „colții” în sufletul celuilalt, cine poartă „nevoia de iubire
autentică” și cine simte golul prăbușirii, odată cu dispariția ei.

Punerea în scenă a acestui roman, construit – în stil modern – pe baza unor e-mailuri
între Louise și Adam, depășește structura și valoarea cărții. Creativitatea regizorului Marcel
Țop transformă un text uneori comic, alteori anost într-o capodoperă: o capodoperă a trăirilor
profunde, pe care Maia Morgenstern și Marius Bodochi o desăvârșesc. Ce aduce nou
Marcel Țop este accentul pus pe starea interioară a personajelor, frământarea ce le determină
să vibreze la cote maxime, să ardă de-a dreptul și pe deplin. Marcel Țop renunță la e-mailuri,
în favoarea convorbirilor pe skype, alungând montonia și micșorând efectul distanței fizice.
Vorbim despre o distanță fizică între personaje, pentru că cea sufletească nu există, la fel cum
nu există nici Brice. Și totuși regizorul l-a făcut să existe, pentru că simbolicul Brice este
exprimat printr-un urs de pluș. Oare ce marchează mai mult copilăria și nevoia de tandrețe,
decât o jucărie?!...  

Supărarea Louisei pentru escapadele amoroase ale lui Adam, va pune între ei oceanul
și odată cu el imaginea acelui țesut, ce „desparte iubirea de prietenie”.  Un țesut atât de subțire,
atât de fragil... dar, în același timp, capabil să creeze efectul nedorit al unui zid, al unei
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fortărețe, efectul implacabilei închideri. Vor găsi cei doi acel elixir al dragostei din opera lui
Gaetano Donizetti? Oare libretul lui Felice Romani îi va convinge ajutându-i să se
transforme în Adina și Nemorino? Vor înțelege la un moment dat „esența sentimentului”, nu
ca licoare magică ci ca trăire spirituală? „Elixir(ul)” este o dublă provocare: provocarea unei
plecări și provocarea unei întoarceri spre ființă...   

Maia Morgenstern convinge prin simpla sa apariție. Naturalețea, pasiunea transformă
jocul propriu-zis, într-un alt joc, care nu se sfârșește odată cu rolul. Maia este Louise și prin
Louise ia chipul – și mai ales sufletul – fiecărei femei care se regăsește în această poveste de
dragoste. Elegantă, sofisticată, pasională, răzvrătită duce în Montréal, parfumul ei de
pariziancă. Nu acel flacon „Cuir de Russie”4 al anilor 1924, ci sângele său ce clocotește a
iubire, a libertate, a extravaganță. Renunțând la propria-i iubire, îi rescrie de fapt scenariul.
Maia Morgenstern dă viață Louisei, aducând-o pe scenă, determinând-o să vibreze în pași
de dans, în lacrimile care cad – la fel de răzvrătite precum vorbele –, în îmbrățișările ce vorbesc
cu disperare, despre tandrețea unor clipe...        

Marius Bodochi – un alt nume sonor al scenei românești, amplifică zbaterea Louisei.
Dezinvolt, pragmatic, dar atât de constant în inconstanța acțiunilor sale, o completează în
totalitate pe Maia, în rolul creativ al propriului personaj. Distant și totuși magic în
sensibilitatea trăirii. Aproape flegmatic, dar extrem de profund. Un foc mistuit paradoxal de
cenușa tăcerii, adunând trecutul în petalele trandafirului alb. Fluxul și refluxul unei mări, ce
seamănă izbitor de mult cu viața însăși.

Piesa în sine este un compromis sistematic, cu propria ființă, într-o tentativă – uneori
eșuată, alteori reușită – de alungare a singurătății. „Oceanul?” Oceanul... „poate fi trecut cu
avionul”. „Brice?”,  sărmanul Brice... „nu există”, iar în locul unde pasiunea s-a stins, rămâne
de veghe candela neprețuitei iubiri.     

1 Edith Negulici (menționez că fotografiile actorilor aparțin  Oanei Monica Nae)
2 Aurel Storin
3 Elixirul dragostei, Editura Humanitas, București, 2015, p. 24.
4 Un parfum al celebrei case Chanel, creat de parfumierul francez, născut în Rusia, Ernest Beaux (n.

8.12.1881,  Moscova, Rusia – d. 9.06.1961, Paris, Franța). 
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Acesta este eseul introductiv la albumul
semnat de fotografa Annie Leibovitz

(Women/Femei, Random House, 1999). 
După cât cunosc este prima traducere 

în spațiul românesc...
[traducere]

O fotografie NU ESTE o opinie. 
Sau ESTE?

Fotografa Annie Leibovitz se angajează să
facă un album cu fotografii despre persoane care

nu au nimic în comun decât faptul că sunt... femei (și care trăiesc în America la sfârșitul
secolului XX), toate - bine, aproape toate - îmbrăcate complet, prin urmare nu acel fel de
album cu femei... 

Începeți doar cu o noțiune primitoare a interesului pur al subiectului, având în vedere
mai ales schimbările fără precedent în conștiința multor femei din ultimele decenii și o
hotărâre de a rămâne deschis capriciului și ocaziei...

Fotografa eșantionează, explorează, revizuiește, alege, aranjează – toate fără să pretindă
că a adus pe hârtie vreun model reprezentativ... 

Chiar și așa, un număr mare de imagini cu ceea ce este, nominal, un singur subiect, va
fi inevitabil (re)simțit tipic într-un anumit sens. Cu atât mai mult acest subiect, prin acest
album, aduce o antologie a destinelor, a dizabilităților și a noilor posibilități; un album care
invită la niște reacții/răspunsuri simpatice pe care le aduce înfățișarea unei minorități (căci
asta sunt femeile, după oricare criteriu, cu excepția numericului) și care prezintă multe
aspecte/portrete ale celor care sunt un credit pentru sexul lor. Un astfel de album trebuie să
fie instructiv, chiar dacă ne spune ceea ce credem că știm deja despre depășirea greutăților
și a prejudecăților perene și a handicapurilor (socio)culturale, deoarece realizează o cucerire.

Desigur, un astfel de demers ar fi înșelător dacă nu ar atinge și veștile proaste:
autoritatea stenotipurilor, violența continuă (agresiunea domestică este cauza principală în
cazul femeilor americane). Orice imagine, fie și la scară largă aparține poveștii continue
despre cum sunt (re)prezentate femeile și cum sunt invitate să se vadă ele-însele. Un album
cu imagini ale femeilor trebuie, indiferent dacă aceasta este intenția fotografului, să ridice
problema femeilor – nu există însă o „problemă a bărbaților” echivalentă. Bărbații, spre
deosebire de femei, nu sunt în discuție.

Fiecare dintre aceste imagini trebuie să vorbească de la sine. Dar ansamblul zice: așa
sunt femeile acum – pe cât de diferite, de variate, de eroice, de îndepărtate, de convenționale,
pe atât de neconvenționale. Cei care urmăresc albumul pot sesiza stereotipurile asupra
femeilor și ce provocă ele. Indiferent dacă este cunoscută sau obscură, fiecare din cele

Sorin Dănuț RADU

ș t i i n ț e  u m a n i s t e  ș i  a r t e
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aproape 170 de femei vor fi privite (în special de alte femei) ca modele: modele de frumusețe,
se stimă de sine, de forță, de agresivitate, de victime, modele de conștiință falsă, modele de
îmbătrânire reușită.

Niciun album cu imagini cu bărbați nu ar fi analizat în aceeași manieră.
Dar atunci niciun album cu bărbați (oameni) nu ar fi realizat în același spirit. Cum ar

putea exista vreun interes în a afirma că un om (bărbat) poate fi agent de bursă sau fermier,
un astronaut sau un miner? Un album cu bărbați având diverse ocupații (fără nicio etichetă
suplimentară) ar fi probabil despre frumusețea lor, a bărbaților ca obiecte de plăcere pentru
femei sau alți bărbați.

Dar când bărbații sunt priviți ca obiecte sexuale, aceasta nu este identitatea lor primă.
Tradițiile de a privi bărbații ca, cel puțin potențial, ca făuritorii propriilor lor destine și

de a privi femeile ca obiecte de plăcere (poftă carnală, tandrețe, frică, condescendență,
dispreț, dependență), tradițiile de a privi un bărbat ca instanță a umanității și de a privi o
femeie doar... ca o femeie – sunt în mare parte intacte, adânc înrădăcinate în limbaj, în
chestiunile sociale și în obiceiurile familiare. În nicio limbă, pronumele „ea” nu se referă la
ființe umane de ambele sexe. Femeile și bărbații sunt diferiți ponderal, fizic și cultural, toate
favorizând în societate pe cei născuți de sex masculin.

[continuarea în numărul următor]
SUSAN SONTAG
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Editura Fundația Culturală Memoria,
București, 2019, publică Pecetea
memoriei.1.Ziua când tata a devenit
nemuritor, de Maria Stoica, o interesantă și
emoționantă carte de memorii.

Autoarea, care a publicat un număr
apreciabil de volume, alege pentru acesta
relatarea faptelor sub forma unui amplu
interviu luat domnului Ion T.Ilie, ale cărui
amintiri acoperă mai mult de o jumătate de
veac. Este epoca cea mai zbuciumată a
istoriei noastre apropiate, cu dramele celui
de al Doilea Război Mondial și cu cele
determinate de perioda comunistă prin care
au trecut românii.

Întrebările autoarei urmăresc să
contureze destinele a doi luptători – tatăl,
Toma N. Ilie din Vulcana-Băi, erou în cel
de al Doilea Război Mondial, și Ion T. Ilie,
fiul acestuia, supus unui regim de detenție

în anii 80 ai secolului trecut, ca revoltat față
de condițiile de viață ale poporului aflat sub
teroare comunistă. Un interviu aparte este
luat domnului Tudor T. Ilie, reprezentând a
treia generație a familiei Ilie, nepotul
„eroului”, care, împreună cu unchiul său, Ion
T. Ilie, a făcut efortul de recuperare și
arhivare a documentelor de familie –
scrisorile trimise de pe front de Toma N. Ilie
– prin care se conturează personalitatea
acestuia.

Fotografia de pe copertă așază fiu,
nepot și strănepoată lângă Monumentul
Eroilor din al Doilea Război Mondial,
sugerând continuitatea dorinței de libertate.

Întrebările pertinente ale autoarei
conduc cu măiestrie la faptele dramatice
privind condiția de combatant în al Doilea
Război Mondial a lui Toma N. Ilie, tatăl, și
pe cele dintr-o cumplită detenție a lui Ion T.
Ilie, fiul. Ceea ce convinge și emoționează în

semnal
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această carte este modul în care este realizată nararea faptelor. Cele care privesc tatăl sunt
povestite cu duioșie, transmițând dragostea și respectul față de cel aflat în permanent pericol
de moarte, și față de mamă, rămasă, foarte tânără, să crească singură doi copii. „Cărțile
poștale” trimise de Toma N. Ilie de pe frontul rusesc sunt emoționante documente despre
starea sufletească a soldatului care știe că oricând poate muri.

Cartea este interesantă prin dramatismul faptelor, ca și prin modul în care sunt redate
acestea de către un narator talentat și convingător. Suferințele unei detenții crunte în
închisoarea de la Aiud sunt relatate fără nicio urmă de sentimentalism ieftin, nicio îngroșare
a evenimentelor prin detalii nesemnificative, nimic care să se abată de la tema cărții.

Prin calitățile menționate mai sus, cartea are valențe literare, dar mai ales, este un
interesant document istoric. Pentru cititorul iubitor de cărți de memorii,  Pecetea
memoriei.1.Ziua când tata a devenit nemuritor este o lectură ce satisface atât prin conținutul
ei, cât și prin felul în care sunt relatate faptele.

Coperta a IV-a a cărții Civilizația
muntelui. Articole și recenzii, de Ion
Popescu-Sireteanu, publicată la Editura
Printis, Iași, 2019, lămurește tema ei: 
„Un capitol dintre cele mai fascinante ale
civilizației românești este cel numit
civilizația muntelui, căruia i se
subordonează în chip obligatoriu civilizația
lemnului.

Pe Columna lui Traian se văd munții
Daciei și aspecte din viața locuitorilor.
Dacii au moștenit de la înaintașii lor, dar au
realizat și ei înșiși, o civilizație a muntelui,
pentru că au avut o statornică alianță și
prietenie cu munții și cu pădurile, cu
plaiurile și cu apele, când năvalnice și când
străvezii.”

„ Plaiurile munților i-au stabilizat și 
le-au asigurat un echilibru trainic între cele
ce pier și cele nepieritoare.”

Stau alături, între copertele cărții,
evocări de cărturari români, studii de
folclor, culegeri de creații populare,
prezentări de reviste, scrisori adresate

autorităților, prin care autorul cărții pledează pentru salvarea unor monumente ale culturii
românești. 

Fiecare pagină a cărții bucură cititorul prin ineditul informației și, ca de obicei, prin
frumusețea limbii.

Minodora PLATCU
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secretariatul de redacție

Tirajul acestui număr a fost suplimentat, pentru bibliotecile din Cernăuți și Chișinău, cu
sprijinul ing. Mircea Măgureanu (Constanța) și ing. Theodor Adam (București).

Colaborările primite până la 1 februarie 2020   vor fi publicate în numărul 1/2020 al
Târgoviștei literare.

Colaborările se primesc pe adresa: minodoraplatcu@yahoo.fr și 5atena.sg@gmail.com

Pentru colecționarii care doresc să achiziționeze revista, există un număr de telefon
(0245230818) la care pot suna în fiecare zi, între orele 1700 - 2000.

Coperta I - Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, inaugurat în 1968, în casa din Târgoviște
a lui Ioan Al. Brătescu-Voinești (1868-1946).

Coperta III - Pictură de Ion ROIBAN
Coperta IV - Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, „Sf. Trei Ierarhi”,

Albă sau a Județului, secolul XVIII
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